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Resumo

A escola é o ambiente onde a 
criança e o adolescente conhece 
pessoas diferentes do meio fami-
liar como os professores e outros 
estudantes no qual cria laços for-
tes de carinho e amizade, des-
sa forma, depois do lar, a escola 
é o lugar onde o estudante mais 
gosta de estar. OBJETIVO: veri-
ficar as ocorrências, os índices e 
as consequências do bullying no 
espaço escolar; observar onde e 
como acontecem as maiores evi-
dencias de bullying no interior 
das escolas; verificar a ocorrên-
cia do bullying nas aulas de Edu-
cação Física. METODOLOGIA: 
O presente estudo se caracteri-
za como qualitativo com carac-
terísticas de um estudo de caso. 
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Foram coletadas informações so-
bre as manifestações do bullying 
com escolares na faixa etária de 
6 a 12 anos de idade. A amos-
tra do estudo constituiu-se de 17 
(dezessete) respondentes, sen-
do 14 (catorze) Professores (as) 
das turmas do Ensino Fundamen-
tal I, uma gestora, uma supervi-
sora e uma orientadora da Esco-
la, que trabalham com o Ensino 
Fundamenta Il, compondo as-
sim o grupo de informantes. RE-
SULTADOS: verificou-se que 
34% dos professores responde-
ram que são os apelidos apare-
cendo 12 (dez) vezes nas respos-
tas; 17% responderam que são 
os xingamentos aparecendo 06 
(seis) vezes cada respostas; 11% 
disseram que são as agressões fí-
sicas aparecendo 04 (quatro) ve-
zes nas respostas. CONCLUSÃO: 
O reconhecimento prematuro do 
bullying por pais e professores, é 
muito importante. Normalmente, 
as crianças não contam o sofri-
mento que vivenciam na escola, 
por terem vergonha e medo de 
serem repreendidos. 

Palavras-chave: Bullying;  
Escola

Abstract

The school is the environment 
where the child and the teenager 
knows different people within the 
family environment as teachers 

O BULLYING E SUAS 
MANIFESTAÇÕES NA ESCOLA:

um estudo de caso
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and other students in which creates 
strong bonds of affection and 
friendship, thus after the home, 
school is the place where the student 
most like to be. OBJECTIVE: 
To verify occurrences, indexes 
and consequences of bullying at 
school; observe where and how 
to place the greatest evidence of 
bullying within schools; verify the 
occurrence of bullying in physical 
education classes. METHODS: This 
study is characterized as qualitative 
characteristics with a case study. 
Information on the manifestations 
of bullying with students aged 6-12 
years old were collected. The study 
sample consisted of 17 (seventeen) 
respondents, 14 (fourteen) teachers 
(as) the classes of elementary school, 
an administrator, a supervisor and 
a supervisor of school, working with 
the School Grounds Il, composing 
so the group of informants. 
RESULTS: it was found that 34% 
of teachers responded that they 
are the surnames appearing 12 
(ten) times the answers; 17% 
responded that they are swearing 
appearing six (06) times each 
answer; 11% said they are the 
assaults appear four (04) times in 
the responses. CONCLUSION: 
The early recognition of bullying 
by parents and teachers is very 
important. Usually children do not 
count the suffering they experience 
at school, to have shame and fear 
of being reprimanded.
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Introdução

A escola é o ambiente onde a 
criança e o adolescente conhece 
pessoas diferentes do meio fa-
miliar como os professores e ou-
tros estudantes no qual cria la-
ços fortes de carinho e amizade, 
dessa forma, depois do lar, a es-
cola é o lugar onde o estudante 
mais gosta de estar. Porém, em 
alguns momentos a escola deixa 
de ser um ambiente agradável, 
pois por ser o espaço onde exis-
tem pessoas com diferenças físi-
cas, econômicas, sociais e cultu-
rais, é o lugar mais vulnerável a 
acontecer o fenômeno chamado 
Bullying (BARBOSA, 2013).

Estudos mostram que a vio-
lência no ambiente escolar com 
o passar do tempo adquiriu a 
atenção da sociedade brasileira, 
sendo o bullying o tipo de vio-
lência que mais ocorre nas esco-
las. O termo bullying é utilizado 
para definir os comportamentos 
agressivos que ocorrem nas es-
colas, realizado tanto por meni-
nos quanto meninas (DAY,2013); 
(FANTE, 2005).

O bullying é um fenômeno 
que tem preocupado institui-
ções, autoridades e tem chama-
do a atenção da mídia devido a 
gravidade da problemática, por 
isso o sentido da pesquisa. O 
termo bullying, de origem é in-
glesa, ainda não possui tradução 
para o português.

Segundo Fante (2004), o bullying 
apresenta características idiossin-
crásicas, materializadas pela pro-
priedade de traumas ao psiquismo 
dos envolvidos, sugerindo relações 
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de poder que são estabelecidas e 
legitimadas pela própria sociedade. 
Os praticantes do bullying em sua 
maioria possuem apenas o objeti-
vo de humilhar, maltratar e intimi-
dar as vítimas (BARBOSA, 2013).

Nesse contexto, definiu-se como 
problema de pesquisa as conse-
quências do bullying no  compor-
tamento agressivo dos alunos. A 
realização desta pesquisa justifi-
ca-se pelo fato de que o bullying 
é um problema que está nas vá-
rias formas das atitudes agressi-
vas, intencionais e repetidas que 
ocorrem com e sem motivos apa-
rentes, cometido por um ou mais 
estudantes, causando os mais va-
riados tipos de sentimentos de-
sagradáveis como dor, angústia, 
medo, dentre outros.

Com isso objetivo foi verifi-
car as ocorrências, os índices e 
as consequências do bullying no 
espaço escolar; observar onde e 
como acontecem as maiores evi-
dencias de bullying no interior 
das escolas; verificar a ocorrên-
cia do bullying nas aulas de Edu-
cação Física.

Metodologia

O presente estudo se carac-
teriza como qualitativo com ca-
racterísticas de um estudo de 
caso. Para Azevedo (2011) pes-
quisa qualitativa ajuda no enten-
dimento do universo pesquisado, 
aumentando as possibilidades 
de atrair possíveis mudanças do 
processo social. Chizzott citado 
por Azevedo (p. 41, 2011), “a 
abordagem qualitativa propor-
ciona uma inter-relação entre o 

sujeito e sua realidade, mostran-
do uma interdependência entre o 
objeto e o sujeito”.  Estudos de 
casos são pesquisas com objeti-
vo de ordenar um relatório de-
terminado e critico de uma aná-
lise, estimando analiticamente, a 
fim de tomar decisões a seu res-
peito ou colocar uma ação modi-
ficadora (SAMPAIO, 2008).

Foram coletadas informações 
sobre as manifestações do bullying 
com escolares na faixa etária de 
6 a 12 anos de idade com os ob-
jetivos de observar onde e como 
acontecem as maiores eviden-
cias de bullying no interior das 
escolas. Almejou-se, ainda, ve-
rificar os índices de ocorrências 
do bullying praticado pelos alu-
nos do Ensino Fundamental do 
1º ao 5º ano, assim como a 
ocorrência do bullying nas aulas 
de Educação Física.

A amostra do estudo consti-
tuiu-se de 17 (dezessete) respon-
dentes, sendo 14 (catorze) Profes-
sores (as) das turmas do Ensino 
Fundamental I, uma gestora, uma 
supervisora e uma orientadora da 
Escola, que trabalham com o En-
sino Fundamenta Il, compondo 
assim o grupo de informantes.

Os instrumentos e procedimen-
tos utilizados para coleta de da-
dos foram a observação sistemá-
tica pela pesquisadora durante os 
intervalo, as aulas de educação fí-
sica e as aulas em sala de aula, a 
aplicação de um questionário estru-
turado com perguntas abertas para 
professores, gestor, supervisor, e 
orientador que foram aplicados du-
rante os dias de observações nas 
visitas às escolas e o levantamen-
to e análise dos registros da escola 
sobre os casos de bullying.”
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De acordo com Sampaio (2008, 
p. 32) “a observação possibili-
ta um contato pessoal e estreito 
do pesquisador com o fenômeno 
pesquisado”;  assim permitindo 
ao observador se aproximar da 
compreensão dos sujeitos, isto é, 
os significados que eles se refe-
rem à realidade que os cerca.

Lakatos e Marconi (2008, p. 31), 
destacam que o questionário é 
um “instrumento de coleta de da-
dos constituído por uma série or-
denada de perguntas que devem 
ser respondidas por escrito e sem 
a presença do entrevistador “.

Resultados e discussão

A figura 1, verificou-se que 
o local com maior incidência de 
bullying é no pátio e na quadra es-
portiva aparecendo 07(sete) vezes 
as respostas de cada lugar no qual 
equivale a 18% do percentual; na 

sala de aula e no recreio 15% dos 
professores, responderam que é 
onde com mais frequência, equiva-
lentes a 06 (vezes) estas repostas 
apareceram; 10% dos professo-
res responderam que nas aulas de 
educação física e nos locais livres é 
onde o bullying mais acontece, ou 
seja, essas repostas aparecem 04 
(quatro) vezes; 5% responderam 
que acontece agressões durante o 
recreio aparecendo 02 (duas) ve-
zes nas prepostas. 1% dos profes-
sores responderam que ocorre o 
bullying nas filas e durante o ho-
rário da saída, parecendo apenas 
uma vez nas respostas.

Sobre os tipos mais frequentes 
de bullying que acontece no am-
biente escolar, verificou-se que 
34% dos professores responde-
ram que são os apelidos apare-
cendo 12 (dez) vezes nas respos-
tas; 17% responderam que são 
os xingamentos aparecendo 06 
(seis) vezes cada respostas; 11% 
disseram que são as agressões 

Figura1: Locais na escola que ocorrem o 
Bullying com maior frequência
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Quadra esportiva - 7x
Sala de Aula - 6x
Aulas de Educação Física - 4x
Refeitório - 2x
Locais Livres - 4x
Recreio - 6x
Em filas - 1
Saída - 1
Outros locais - 1
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físicas aparecendo 04 (quatro) 
vezes nas respostas; 8% dos pro-
fessores responderam que são os 
insultos aparecendo 03 (três) ve-
zes nas respostas; 6% dos pro-
fessores responderam que são as 
ameaças e as “zoações” com alu-
nos acima do peso  aparecendo  
duas vezes nas respostas;  e 3% 
responderam que as “zoações” 
com alunos abaixo do peso, as 
agressões verbais; característi-
cas físicas, discriminação racial, 
as brigas e os palavrões são os ti-
pos mais frequentes aparecendo 
apenas uma vez cada resposta. 
Nota-se que a maior ocorrência e 
tipo de bullying que acontece são 
os apelidos que muitos alunos 
colocam uns nos outros muitas 
vezes de acordo com a  carac-
terística física das pessoas, gor-
das ou magras, alto ou baixo, se 
é bonito ou feio, de acordo com 
a figura abaixo:

Questiona-se se os casos de 
bullying acontece mais entre os 
meninos, as meninas ou em am-
bos os sexos. De acordo com 
76% dos professores o bullying 
ocorre com maior frequência en-
tre os meninos e 12% responde-
ram que acontece mais em meni-
nas e em ambos os sexos, como 
segue a figura a seguir:

Figura 3: Evidências 
mais frequentes
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12%

12%

Meninos

Meninas

Ambos os sexos

Verificou-se que 19% dos pro-
fessores responderam que a esco-
la procede com o projeto na escola 
sobre o tema bullying  aparecendo 

Figura 2: Tipos mais frequentes de bullying
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09 (nove) vezes nas respostas; 
17% responderam orientação a 
não pratica do bullying e palestras 
aparecendo 08 (oito) vezes nas 
respostas; 11% dos professores 
disseram que a escola chama os 
pais, aparecendo 05 (cinco) ve-
zes nas respostas; 10% respon-
deram que conversam como alu-
no aparecendo 05 (cinco) vezes 
nas respostas; 6% responderam 
que a escola conversa com os pais 
e aconselham os envolvidos apa-
recendo 03 (três) vezes cada nas 
repostas, como aponta a figura 4:

Discussão

O bullying é considerado um 
fenômeno mundial tão antigo 
quanto a escola. Mesmo os pro-
fessores tendo a consciência des-
te fenômeno incluindo agressor 

e vítima pouco estudo se tinha 
até a década de 1970. Os estu-
dos iniciaram-se na Suécia e na 
Dinamarca, eclodindo nesta épo-
ca o interesse da sociedade pelo 
caso que em seguida se espa-
lhou para outros países.

Em 1982, na Noruega, ocorre-
ram três suicídios de crianças, que 
possivelmente aconteceram mo-
tivados por conhecidos da esco-
la. De acordo com Fante citado por 
Jesus (2011, p. 14), “O pesqui-
sador da Universidade de Ber-
gen, Dan Olweus, criou os primei-

ros métodos para identificar o 
bullying de forma específica, per-
mitindo assim, distingui-lo de ou-
tros tipos de brincadeiras comuns 
entre crianças e jovens. Na Norue-
ga, foi desenvolvida uma pesquisa 
de muita grandeza, sobre o assunto 

Figura 4: Procedimentos da escola diante dos fatos
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ampliando os estudos para vários 
países europeus.

A Associação Brasileira Mul-
tiprofissional de Proteção à In-
fância e Adolescência (ABRA-
PIA), realizou uma pesquisa 
em 11 escolas na cidade do 
Rio de Janeiro com a participa-
ção de 5. 875 estudantes do 5º 
ano ao 8º ano. Os resultados 
mostraram que 40, 5% dos es-
tudantes afirmaram estar en-
volvidos em casos de bullying 
(Fante, 2005). De acordo com 
Jesus (2011, p. 15):

[…] bullying é uma conduta agres-
siva, de intimidação e que apre-
senta um conjunto de peculiari-
dades comuns, entre as quais se 
encontram diversas maneiras de 
intimidação que resultam em ativi-
dades violentas exercidas por uma 
pessoa ou um grupo delas.  
    
O bullying pode ser praticado 

de forma verbal como insultar, 
ofender e colocar apelidos pejo-
rativos nas vítimas; de forma físi-
ca como empurrar e agredir; ma-
terial como roubar ou destruir os 
pertences da vitima; ocorre de 
forma psicológica como humi-
lhar, difamar e discriminar; e de 
forma virtual conhecido como ci-
berbullying no qual é realizado 
através de câmeras fotográficas, 
celulares e por meio da inter-
net. Lisboa et al (2009) comen-
ta que as atitudes protagoniza-
das pelos agres sores no bullying 
envolvem abuso de poder e ocor-
rem sem motivação aparente, ou 
seja, sem motivo legítimo. O s 
agressores definidos como bullies 
escolhem suas vítimas conforme 

a idade, a situação financeira, a 
forma física e por motivo em que 
apresente algum tipo de diferen-
ça comparada ao agressor.

Outro dado, cabível de desta-
que, é que a agressão e o con-
flito são fatores emergentes no 
contexto do bullying, no qual é 
corroborado, muitas vezes, o re-
forço do ato de violência como 
uma provável superação da cri-
se, emergindo a consciência de 
que a criança vítima foi agredida 
por sua própria responsabilidade 
(SANI, 2002).

Tal situação emerge em função 
de que geralmente os agressores 
são caracterizados fisicamen-
te como fortes, como descreve 
Olweus (1993a; 1993b), sobre-
pondo suas vítimas de forma fí-
sica e emocional, o que sugere 
a inexistência de superação por 
parte do vitimado.

Nesse dilema, Olweus (1993a; 
1993b) apresenta dois tipos de 
vítimas: a vítima passiva ou sub-
missa e a vítima provocadora. No 
primeiro caso a vítima possui ca-
racterísticas de ansiedade, com 
reação submissa, apontada pelo 
autor como casos frequentes nos 
rapazes. O segundo caso, a ví-
tima provocadora, caracterizada 
por uma combinação de modelos 
de ansiedade e de reação agres-
siva, porém existentes em nú-
meros menores.

Conforme Fante citado por 
Jesus (2011) “as atitudes de 
bullying entre os alunos cons-
tituem características comuns, 
que são condutas causadas de 
forma repetitiva num perío-
do longo de tempo contra uma 
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mesma pessoa, impedindo que a 
vítima se defenda, acontecendo 
sem motivação clara, sendo pro-
cedimentos deliberados e preju-
diciais”. Os bullies possuem esse 
tipo de comportamento devido à 
falta de limite dentro do meio fa-
miliar, passam por situações em 
que são agredidos em casa, e/ou 
vivenciam a separação dos pais, 
dentre outras. As vítimas, nor-
malmente apresentam timidez, 
são gordos ou magros, de cultu-
ra ou religião e situação financei-
ra diferenciada, dentre outros.

Durante as entrevistas obser-
vou-se que as agressões ocorrem 
com mais evidencia entre os meni-
nos. Pouco se observou casos en-
tre as meninas. Neto citado por 
Lisboa, Braga e Ebert (2009) co-
mentam que:

A maior incidência do bullying ain-
da é ob servada em meninos no pa-
pel de agressores e vítimas (Neto, 
2005). Entretanto, cabe dizer que 
a forma indireta de bullying, tipi-
camente praticada pelas meni-
nas, dificulta o reconhe cimento da 
agressão. Uma pesquisa realiza-
da por Neto (2005) constatou que 
o bullying direto era utilizado pe-
los meninos com uma frequência 
quatro vezes maior do que pelas 
meninas. Isso não significa que os 
meninos são mais agressivos do 
que as meninas – ao contrário do 
que poderia supor o senso comum 
– mas que as meninas se utilizam 
de formas mais su tis de agressão.

Muitos pais quando sabem da 
situação não sabem qual provi-
dencia tomar por não ter conhe-
cimento do tema. Fante e Pedra 
(2008) comentam que os pais e 

familiares muitas vezes colocam a 
vítima em situação de inferiorida-
de ainda maior. São feitos comen-
tários e a vítima acaba sendo res-
ponsabilizada por não saber lidar 
com a situação que para a vítima 
é difícil e na maioria das vezes, 
assim como os pais, não sabem o 
que fazer perante tais agressões.

Fante e Pedra (2008) destacam 
que a contra violência por parte da 
vítima ou os embates comumente 
materializados com o agressor ou 
com os seus pais, apenas poderá 
causar problemas maiores para a 
vítima, sendo necessário a inter-
venção escolar como uma media-
dora dos conflitos existentes. Nes-
se contexto, a opção é que os pais 
junto com a escola encontrem so-
luções para os filhos alvos e para 
os autores dos maus tratos. Os 
dois precisam de auxílio, e se for 
o caso, precisam de ajuda de pro-
fissionais, principalmente da área 
da saúde.

Nessa perspectiva, a escola 
deve assumir sua postura políti-
co educativa, intervindo direta-
mente nas relações interpesso-
ais do seu público, superando 
o papel de neutralidade peda-
gógica e agindo diretamente no 
acompanhamento dos conflitos 
entre os estudantes.

Dessa forma, cabe a reflexão 
da representação social atribuída 
à escola, uma vez que a imagéti-
ca inicial em relação ao espaço es-
colar focaliza para a existência tão 
somente das salas de aula, ficando 
num segundo plano os espaços de 
socialização e recreação, à guiza de 
exemplo o pátio, descaracterizados 
do contexto educativo, importante 
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ressaltar, onde geralmente ocorre o 
bullying (PEREIRA, 2002).

Nesse sentido, necessário res-
saltar que a agressão e o conflito 
são fatores emergentes no contex-
to do bullying, no qual é corrobo-
rado, muitas vezes, o reforço do 
ato de violência como uma prová-
vel superação da crise, emergindo 
a consciência de que a criança ví-
tima foi agredida por sua própria 
responsabilidade (SANI, 2002).

De acordo com os objetivos 
proposto no estudo, será apresen-
tado as figuras, distribuindo os re-
sultados de forma descritiva.

Considerações finais

O Bullying é um fenômeno 
que é encarado como um proble-
ma internacional e nacional, sen-
do encontrado em qualquer ins-
tituição de ensino. A prática do 
bullying tornou-se comum nas 
escolas e na sociedade, assim 
causando cada vez mais atitu-
des violentas, tanto dos agresso-
res como das vítimas e, principal-
mente, causando danos na saúde 
física, mental e social dos envol-
vidos, seja como agressores, víti-
mas ou expectadores.

As crianças e os adolescen-
tes têm o comportamento na so-
ciedade de acordo com o mode-
lo de sua família. Muitos deles, 
pouco se preocupam com as re-
gras sociais e não se preocupam 
com seus atos violentos seja de 
forma física ou verbal. A agressi-
vidade origina-se da composição 
de vários elementos tanto inter-
nos quanto externos.

O reconhecimento prematuro 
do bullying por pais e professo-
res, é muito importante. Normal-
mente, as crianças não contam o 
sofrimento que vivenciam na es-
cola, por terem vergonha e medo 
de serem repreendidos. Diante 
dos resultados obtidos, espera-
-se que este estudo tenha con-
tribuído para a compreensão da 
problemática do bullying. Porém, 
acredita-se que seja possível 
combater esta violência com ati-
tudes, conscientização, planeja-
mento e cooperação das escolas 
e da sociedade para que as mu-
danças aconteçam e possam ser 
amenizados os índices de violên-
cia dentro do ambiente escolar.

Da pesquisa realizada, con-
clui-se que as agressões estão 
presentes na escola e ocorrem 
geralmente entre alunos, princi-
palmente de forma física e verbal. 
As agressões ocorrem com mais 
frequência em lugares livres, em 
que a criança está distante de um 
adulto (professor, orientador, su-
pervisor, dentre outros).

Quanto aos professores, su-
pervisores e orientadores veri-
ficou-se que eles desenvolvem 
formas estratégicas de interven-
ção ao bullying através de um 
projeto de combate ao fenôme-
no. O quanto antes tal problema 
for combatido, mais será evitado 
sua propagação perversa, assim 
propiciando o respeito e a edu-
cação entre aluno/aluno, profes-
sor/aluno, pais/alunos.

Quanto aos professores em 
alguns casos que não responde-
ram os questionários sugere que 
os mesmos se colocam no nível 
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do observador indiferente. Dian-
te dos resultados obtidos foi pos-
sível afirmar a partir da observa-
ção as respostas dos professores 
em relação ao local de maior in-
cidência de bullying. 
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