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RESUMO: É sabido que no contexto escolar acontecem frequentemente brincadeiras de mau gosto, tais como chamar o 

colega de “saco de osso”, “feio”, “gordo”, ‘macaco”, “branquelo”, ou seja, xingamentos que machucam o receptor seja 

de forma psicológica ou física. Assim, a partir do momento em que a criança começa sofrer as consequências desse tipo 

de agressão,  ela se torna mais uma vítima do Bullying. A  preocupação com esta violência, denominada Bullying,  

fomentou o desenvolvimento  deste trabalho, que tem como objetivos maiores  trazer à tona discussões teórico-práticas 

para o  contexto escolar de forma a esclarecer como e quando o Bullying ocorre e  para que, num futuro próximo, tais 

situações de agressão acabem. Buscando a referenciação teórica e o esclarecimento quanto a este tipo de violência, 

entende-se   que o impacto do Bullying na escola pode ser amenizado, possibilitando, com isso, a construção de um 

ambiente favorável quanto à consolidação das interações  sociais e trazendo maior segurança psicológica e física entre 

as crianças, conforme preconizam as políticas educacionais vigentes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fenômeno Bullying, âmbito escolar, papel dos professores. 

 

ABSTRACT: It is known that often happen in the school play in bad taste to call the fellow bag of bones, ugly, fat, monkey, 

whitey, is, swearing that hurt the receiver is in a psychological or physical, from the moment the child begins to suffer 

the consequences of such aggression it becomes another victim of bullying. From the concern with such violence that 

aimed this work, it is of utmost importance that this issue be discussed in the school steadily, so that this aggression ends 

definitively with this view, is that this project will be developed research, because it means that the school is an 

environment where they consolidate the social interactions among children so nice.  
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Introdução 

 

No Contexto escolar acontecem frequentemente brincadeiras de mau gosto como chamar o 

colega de saco de osso, feio, gordo, macaco, branquelo, ou seja, xingamentos que machucam o 

receptor seja de forma psicológica ou física, a partir do momento em que a criança começa sofrer as 

consequências desse tipo de agressão ela se torna mais uma vítima do Bullying. 



 

 

 

O Bullying caracterizado como um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 

repetitivas, causando dor e angustia no agredido, que ocorrem sem motivos evidentes, geralmente 

com mais frequência no âmbito escolar, é um assunto que deve ser discutido e analisado pelos 

professores e consequentemente pela família dos alunos. 

Nesta perspectiva, é plausível que a escola promova debates, palestras e seminários sobre o 

assunto para orientar professores e alunos contra esse fenômeno que tem invadido constantemente o 

âmbito escolar, este tipo de agressão é inadmissível na escola, pois neste local visa educar para a paz. 

É de extrema importância que este tema seja discutido no contexto escolar de forma 

constante, para que este tipo de agressão acabe definitivamente, com esse intuito, é que será 

desenvolvido este projeto de pesquisa, pois, entende-se que a escola é um ambiente onde se 

consolidam as interações sociais entre crianças de forma agradável. 

Mas na verdade, este local tem sido palco de situações desesperadoras e demonstrações de 

violências entre os alunos, às vezes esses tipos de agressões se passam despercebidas aos olhos dos 

professores e da família. 

De acordo com Cleo Fante, 2005 esse fenômeno comportamental vítima a criança envolvida 

em tenra idade escolar, tornando-a refém de uma ansiedade flutuante e circulante que interfere em 

todos os seus processos de aprendizagem pela excessiva mobilização psíquica de medo, 

constrangimento, angustia e raiva reprimida. Diante dessa afirmação de Cleo Fante, percebe-se a 

necessidade urgente de um trabalho árdua partindo da escola para mobilização desse mal que vem 

disseminando as escolas.   

 

1  O Bullying: um panorama teórico 

 

Para GUIMARÃES (2009, S.P), o Bullying, palavra de origem inglesa que tem como raiz o 

termo Bully, é um termo utilizado para designar pessoa cruel, intimidadora e/ou agressiva. De acordo 

com FANTE (2005, p.),  

 

o termo inglês Bullying refere-se aos comportamentos violentos e antissociais na 

escola, e a vontade constante de colocar outra pessoa sob tensão e intimidá-la física 



 

 

 

e emocionalmente. Este processo se dá na ambição do autor do Bullying de 

assegurar sua dominação, numa violência simbólica, por meio de ações físicas, 

verbais e agressivas repetitivas e permanentes contra seus alvos.  

 

Já para RAMOS, (2008, p. 1), o Bullying ocorre quando um ou mais alunos passam a 

perseguir, intimidar, humilhar, chamar por apelidos cruéis, excluir, ridicularizar, demonstrar 

comportamento racista e preconceituoso ou, por fim, agredir fisicamente, de forma sistemática, e sem 

razão aparente, outro aluno.  

Maluf (2009, S.P.) descreve que a cada dia que passa, as crianças estão se tornando mais 

agressivas e neste sentido, muitos estudos mostram que há grande número de fatores que elevam o 

risco do aparecimento de condutas violentas e de jovens envolvidos para que o Bullying se 

desenvolva, como: ter vivido cenas violentas ou sofrido violência, abuso sexual, físico, excessiva 

exposição à violência através de jogos, televisão, uso de drogas e álcool, fatores socioeconômicos 

prejudicados, família desestruturada, problemas psiquiátricos, entre outros.   

Silva (2006, S.P.), afirma que o Bullying é um problema sério que pode levar desde o 

suicídio, homicídio e dificuldades de aprendizado por parte da vítima. Ela sofre calada, tem 

dificuldades de relacionamento, sente-se inferior diante dos outros, provoca fobia social, psicoses, 

depressão e principalmente baixo rendimento escolar.  

Conforme NETO (2005, p. 169), o envolvimento de professores, pais e alunos, é um 

compromisso fundamental para a implementação de projetos de redução do Bullying.  Assim, a 

participação de todos visa estabelecer normas, diretrizes e ações coerentes, as quais devem priorizar 

a conscientização geral; o apoio às vítimas de Bullying, fazendo com que se sintam protegidas; a 

conscientização dos agressores sobre a incorreção de seus atos e a garantia de um ambiente escolar 

sadio e seguro.  

Diante disso, é perceptível que todos devem combater contra esses mal, o Bullying, que 

existe há muito tempo, mas somente no século XXI este tipo de agressão veio à tona nos meio de 

comunicação. Por isso, cabe à escola tomar medidas preventivas constantemente para diagnosticar 

esse fantasma entre os alunos. 

 

1.1 O conceito e a caracterização do Bullying 



 

 

 

 

As características do fenômeno Bullying devem ser de extrema relevância para os pais e 

principalmente para os professores, pois este tipo de agressão geralmente é acometido no âmbito 

escolar, ambiente onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo.  

Dessa forma, subtende-se que a prática do Bullying acontece corriqueiramente nas escolas. 

Por este motivo é de suma importância que todos lutem contra esse mal que está invadindo os 

escolares desesperadamente. Assim, para identificar tal problema ou até mesmo compreendê-lo, faz 

necessário que o conceito deste fenômeno seja esclarecido frente à família e à escola.  

Nesse contexto, a violência se destaca nas salas de aulas, corredores, pátios de escolas ou, 

até mesmo, nos arredores. Entende-se, dessa forma, que o Bullying é um assunto que tem tido grandes 

repercussões na mídia, mas que já existe há muito tempo, então a medida preventiva para combater 

o Bullying é a conscientização da sociedade em geral.  

O Bullying é uma palavra de origem inglesa “Bully” traduzida para o português como 

valentão, que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e 

repetitivas, com o único desejo de maltratar, intimidar, agredir, humilhar e angustiar a vítima, este 

tipo de violência ocorre sem motivos evidentes.  A vítima do Bullying geralmente fica 

impossibilitada de se defender do seu agressor, pois na maioria das vezes acontece dentro de uma 

relação desigual de forças e poder. O Bullying é um tipo de violência que está presente na sociedade 

de forma intensa, causando sofrimento em sua vítima, por motivos banais, seja, pelo jeito de ser de 

uma pessoa, de andar, de se vestir, cultura, religião e às vezes por motivos de birra mesmo. De acordo 

com Fante (2005, p 28-29), o Bullying é: 

 

Um conjunto de atitudes Agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem 

motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro (o), causando dor, 

angústia, e sofrimento. Insulto, intimidações, apelidos cruéis, gozações que 

magoam profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que hostilizam, 

ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-os a exclusão, além de 

danos físicos, morais e materiais, são algumas das manifestações do 

comportamento Bullying. 

 

A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva (ano, p...), uma das maiores estudiosas do assunto 

no Brasil, também apresenta um conceito para a expressão:  



 

 

 

 

Bullying corresponde a um conjunto de atitudes de violência física e/ou 

psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por um bully (agressor) 

contra uma ou mais vítimas que se encontram impossibilitadas de se defender, tais 

atitudes podem ser realizadas por meninos e meninas, e geralmente não apresentam 

motivos específicos ou justificáveis. É uma violência gratuita, onde os mais fortes 

utilizam os mais frágeis como objetos de diversão, prazer e poder, com objetivos 

de intimidação e de humilhação das vítimas, que invariavelmente causam muita 

dor e sofrimento. 

 

Segundo Lopes Neto (2005, p. 166), o fenômeno Bullying pode ser classificado em três 

estilos: o Bullying direto, que engloba a imposição de apelidos, assédios, agressões físicas, ameaças, 

roubos e ofensas verbais, em que as vítimas são atacadas diretamente; Bullying indireto, envolvendo 

atitudes de indiferença, isolamento e difamação, quando as vítimas estão ausentes e; o Cyberbullying, 

que ocorre através da intimidação eletrônica por celulares ou internet, através das quais os alunos 

utilizam-se de mensagens e e-mails difamatórios, ameaçadores, assediadores e discriminatórios, 

provocando agressões. Na esfera escolar, o Bullying se configura através de algumas atitudes 

características dos atores e atrizes das situações violentas, chegando à constituição de algumas 

personagens típicas, a saber: 

Alvos (vítimas) são expostos a atitudes negativas, causando-os danos de forma intencional, 

por parte de outrem ou do grupo (SILVA , 2007). Os efeitos agravam-se com o tempo e a 

regularidade; nesta tela, são raras às vezes em que as vítimas revelam de forma espontânea o 

sofrimento do Bullying, uma vez que temem retaliações, descreem das atitudes da escola e receiam 

críticas advindas de pessoas que para elas constituem-se como significativas (LOPES, 2005). 

Geralmente, a vítima do Bullying é discriminada por possuir algum atributo diferente, algo que gera 

o preconceito ou a inveja do autor (TRINDADE, 2009). 

Autores (agressores) são aqueles que efetivam as agressões do Bullying buscam uma 

afirmação de poder, são tipicamente populares, utilizam-se da liderança de um grupo, que lhe 

auxiliará em seus ataques, sendo possível destituir-se da culpa. Na maioria das vezes, esses alunos 

assumem atitudes antissociais e satisfazem-se com o controle, a dominação e o sofrimento da vítima 

(LOPES, 2005). 



 

 

 

Alvos/Autores (vítimas/agressores) são aqueles que sofrem e também praticam o Bullying, 

isto é, essas pessoas tendem à prática das agressões para encobrir suas limitações. Em geral, são 

impopulares, rejeitados e inseguros, levando a uma combinação de baixa autoestima e atitudes 

violentas (LOPES NETO, 2005; SILVA, 2007). 

Testemunhas (espectadores) são  essas pessoas constituem a maioria das personagens do 

contexto da violência escolar. Elas mantêm-se afastadas dos envolvidos nos atos de Bullying, por 

medo de tornarem-se as próximas vítimas, fingindo não ver as agressões, contudo não deixam de ter 

sua parcela de participação (CIDADE, 2008, p...).  

Segundo, Lopes Neto (2005), a forma como reagem ao Bullying permite classificar essas 

testemunhas como auxiliares (participam ativamente da agressão), incentivadores (incitam e 

estimulam o autor), observadores (só observam ou se afastam) ou defensores (protegem o alvo ou 

chamam um adulto para interromper a agressão). 

 

1.2 As sequelas psicológicas do Bullying 

 

O fenômeno Bullying causa sequelas terríveis na vitima, às vezes esta violência é tratada 

com desprezo pela família e professores, ou seja, são ignoradas achando que são apenas uma 

briguinha de criança, trazendo mais tarde grandes transtornos em ambas as partes. Segundo a 

psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do livro Mentes Perigosas nas Escolas, o Bullying pode 

causar consequências psíquicas e comportamentais. 

Sintomas psicossomáticos apresentam diversos sintomas físicos, entre os quais podemos 

destacar: cefaleia (dor de cabeça), cansaço crônico, insônia, dificuldades de concentração, náuseas 

(enjoo), diarreia, boca seca, palpitações, alergias, crise de asma, sudorese, tremores, sensação de “nó” 

na garganta, tonturas ou desmaios, calafrios, tensão muscular, formigamentos, (SILVA, p. 25).   

Transtorno do Pânico é um dos mais representativos do sofrimento humano. Caracteriza-se 

pelo medo intenso e infundado, que parece surgir do nada, sem qualquer aviso prévio. O indivíduo é 

tomado por uma sensação enorme de medo e ansiedade, acompanhada de uma série de sintomas 

físicos (taquicardia, calafrios, boca seca, dilatação da pupila, suores etc.), sem razão aparente, 

(SILVA, p. 25 e 26).   



 

 

 

Fobia escolar caracteriza-se pelo medo intenso de frequentar a escola, ocasionando 

repetências por faltas, problemas de aprendizagem e/ou evasão escolar. Quem sofre de fobia escolar 

passa a apresentar diversos sintomas psicossomáticos e todas as reações do transtorno do pânico, 

dentro da própria escola; ou seja, a pessoa não consegue permanecer no ambiente onde as lembranças 

são traumatizantes, (SILVA, p. 26).   

Fobia Social (Transtorno de Ansiedade Social — TAS), quem apresenta fobia social, 

também conhecida por timidez patológica, sofre de ansiedade excessiva e persistente, com temor 

exacerbado de se sentir o centro das atenções ou de estar sendo julgado e avaliado negativamente. 

Assim, com o decorrer do tempo, tal indivíduo passa a evitar qualquer evento social, ou procura 

esquivar-se deles, o que traz sérios prejuízos em suas vidas acadêmica, profissional, social e afetiva. 

Como é possível um fóbico social proferir uma palestra, participar de reuniões de negócios, 

apresentar trabalhos escolares ou encontrar parceiros, se ele tem pavor de ser ridicularizado pelas 

pessoas? Para determinados fóbicos sociais, tomar um simples cafezinho ou assinar um cheque na 

frente de alguém pode ser uma tarefa impossível de ser cumprida, (SILVA, p. 27).   

Transtorno De Ansiedade Generalizada (TAG) a ansiedade generalizada é uma sensação de 

medo e insegurança persistente, que não “larga do pé”. A pessoa que sofre de TAG preocupa-se com 

todas as situações ao seu redor, desde as mais delicadas e importantes até as mais corriqueiras. Ela 

amanhece o dia com a nítida sensação de que se esqueceu de fazer alguma coisa imprescindível ou 

de que não vai dar conta dos seus afazeres. Geralmente são pessoas impacientes, que vivem com 

pressa, aceleradas, negativistas e que têm a impressão constante de que algo ruim pode acontecer a 

qualquer momento. Elas costumam sofrer de insônia, irritabilidade e, sem tratamento adequado, os 

sintomas podem se exacerbar e provocar outros transtornos muito mais graves, (SILVA, p. 27 e 28). 

Depressão não é apenas uma sensação de tristeza, de fraqueza ou de “baixo astral”. É muito 

mais do que isso: trata-se de uma doença que afeta o humor, os pensamentos, a saúde e o 

comportamento. Os sintomas mais característicos de um quadro depressivo são: tristeza persistente, 

ansiedade ou sensação de vazio; sentimentos de culpa, inutilidade e desamparo; insônia ou excesso 

de sono; perda ou aumento de apetite; fadiga e sensação de desânimo; irritabilidade e inquietação; 

dificuldades de concentração e de tomar decisões; sentimentos de desesperança e pessimismo; perda 

de interesse por atividades que anteriormente despertavam prazer; ideias ou tentativas de suicídio 

(SILVA, p. 28).   



 

 

 

Anorexia e Bulimia os transtornos alimentares mais relevantes em nosso contexto 

sociocultural são a anorexia e a bulimia nervosas. Esses transtornos já são considerados epidemia nas 

sociedades ocidentais, acometendo especialmente mulheres (em 90% dos casos), sobretudo as 

adolescentes e as adultas jovens. A anorexia nervosa se caracteriza pelo pavor descabido e 

inexplicável que a pessoa tem de engordar, com grave distorção da sua imagem corporal. Isto é, 

mesmo que ela já esteja extremamente magra ou até esquálida, ainda se acha acima do peso e fora 

dos padrões exigidos pelo seu meio sociocultural, (SILVA, p. 29).   

Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) dentre os transtornos de ansiedade, o TOC é o 

mais intrigante para os especialistas da área de psiquiatria e de psicologia. Popularmente conhecido 

como “manias”, o transtorno obsessivo-compulsivo se caracteriza por pensamentos sempre de 

natureza ruim, intrusivos e recorrentes (obsessões), causando muita ansiedade e sofrimento. Na 

tentativa de “exorcizar” tais pensamentos e de aliviar a própria ansiedade, o portador de TOC passa 

a adotar comportamentos repetitivos (conhecidos como compulsões), de forma sistemática e 

ritualizada (SILVA, p. 30).  Transtorno do estresse Pós-Traumático (TEPT) Pessoas que passaram 

por experiências traumáticas como vivenciar a morte de perto, acidentes, sequestros, catástrofes 

naturais etc., que lhes trouxeram medo intenso, podem estar sujeitas a desenvolver o TEPT. Este 

transtorno se caracteriza por ideias intrusivas e recorrentes do evento traumático, com flashbacks 

(como se fosse um filme) e lembranças de todo o horror que os abateu. O TEPT pode levar a um 

quadro de depressão, ao embotamento emocional (frieza com as pessoas queridas), à sensação de 

vida abreviada, à perda de seus prazeres, afetando diretamente todos os seus setores vitais. Este 

transtorno vem aumentando nos últimos tempos, em função da violência, e, consequentemente, a 

procura por consultórios médicos e psicológicos também cresceu. Observa-se um número crescente 

de TEPT em adolescentes que estiveram envolvidos com Bullying, especialmente quando sofreram 

agressões ou presenciaram cenas de extrema violência e abusos sexuais ( SILVA, p. 31).   

 

2 O contexto escolar e o Bullying 

 

Nos dias atuais, o fenômeno Bullying tem invadido intensamente o âmbito escolar 

Atualmente observa-se nas escolas um aumento lastimável da agressividade e da violência entre os 

alunos, infelizmente, as desigualdades sociais são fatores responsáveis para a banalização das 



 

 

 

crianças e jovens, que muitas vezes sem orientações necessárias para seguir a vida de maneira correta, 

acabam se envolvendo em atos de crueldade com o próximo, num ambiente onde seria de paz e 

aprendizagem significativa na vida dos mesmos. 

 

De acordo com Fante (2005, p. 168): 

 

O comportamento agressivo ou violento nas escolas é hoje o fenômeno social mais 

complexo e difícil de compreender, por afetar a sociedade como um todo, atingindo 

diretamente as crianças de todas as idades, em todas as escolas do país e do mundo. 

Sabemos ser o fenômeno resultante de inúmeros fatores, tanto externos como 

interno à escola, caracterizados pelos tipos de interações sociais, familiares, 

socioeducacionais e pelas  expressões comportamentais agressivas manifestadas 

nas relações interpessoais. 

 

Nessa perspectiva, entende-se que o fenômeno Bullying pode ter uma medida preventiva 

partindo dos pais, da escola e da sociedade em geral, para que este tipo de agressão não se manifeste 

nas nossas escolas, para que a paz reine no espaço onde é propicio para a vida como cidadão de bem 

na sociedade em que estão inseridos.  

Ainda, segundo (FANTE, 2005 p.9), este fenômeno estimula a delinquência e induz a outras 

formas de violência explícita, produzindo em larga escala, cidadãos estressados, deprimidos, com 

baixa autoestima, capacidade de resistência à frustração, reduzida capacidade de autoafirmação e de 

autoexpressão, além de propiciar o desenvolvimento de sintomatologia de estresse, de doenças 

psicossomáticas, de transtornos mentais e psicopatologias graves.  

Para (BEATRIZ, p. 20), o Bullying tornou-se um problema endêmico nas escolas de todo o 

mundo. A autora ainda menciona em seu livro Mentes Perigosas nas Escolas Bullying, um dos casos 

mais emblemáticos e com fim trágico que ocorreu nos Estados Unidos, em 1999, no colégio 

Columbine High School, em Denver, Colorado. Os estudantes Eric Harris, de 18 anos, e Dylan 

Klebold, de 17, assassinaram 12 estudantes e um professor. Deixaram mais de 20 pessoas feridas e 

se suicidaram em seguida. A motivação para o ataque seria vingança pela exclusão escolar que os 

dois teriam sofrido muito tempo. Investigações também demonstram que não somente eles eram 

alvos de Bullying, como eram os próprios agressores de outras vítimas. 



 

 

 

Neste caso, citado acima se percebe o quanto o fenômeno Bullying é devastador e cruel, 

capaz de destruir vidas de forma tão trágica, por isso, medidas socioeducativas deverão ser 

implantadas urgentemente nas escolas, para que este mal se acabe o mais rápido possível no âmbito 

escolar. 

 

2.1 O Bullying em sala de aula: o que fazer? 

 

O Bullying na sala de aula ocorre frequentemente, é uma prática de violência inaceitável 

que deve ser observada pelo professor diariamente, muitas vezes o educador se omite ou até mesmo 

ri da situação, sendo que se espera desses bons exemplos, e mediação para comportamentos 

plausíveis com os demais.  

 

(...) o fenômeno Bullying invade silenciosamente os espaços escolares, furtando de 

crianças e jovens a possibilidade de sonhar. As experiências de dor, de angústia e 

de humilhação, vividas solitariamente, deixam cicatrizes e podem trazer graves 

consequências para os adultos que essas crianças serão. (CHALITA, 2008, p.85) 

 

Através dos estudos feitos por Cleo Fante (2005, p. 61), desde o ano de 2000, quando foi 

feito o primeiro estudo, a autora conclui que a presença do fenômeno constitui realidade inegável em 

nossas escolas, independentemente do turno escolar, das áreas de localização, do tamanho das escolas 

ou das cidades, de serem as séries iniciais ou finais, de ser a escola pública ou privada. Isso significa 

que o Bullying acontece em 100% das nossas escolas. 

Assim, como existem nas escolas projetos de prevenção as drogas, ao álcool, a gravidez na 

adolescência entre outros, deveriam também abordar o tema “Bullying’’ em sala de aula 

frequentemente, quem sabe, assim, os atos de violências neste contexto amenizassem, mas, para que 

isso ocorra, é preciso que todas se comprometam e façam valer a pena. 

A escritora Cleo fante elaborou o Programa Educar para a Paz, fruto de anos de experiência 

no magistério e de exaustivas pesquisas no campo da educação – tem como objetivo possibilitar, aos 

responsáveis pelo desenvolvimento socioeducacional, a conscientização e a identificação do 

fenômeno por meio de sua caracterização específica; o diagnóstico do fenômeno por meio do 



 

 

 

conhecimento da realidade escolar, obtido pelos instrumentos de investigação utilizados; e as 

estratégias psicopedagógicas de intervenção e prevenção, de fácil aplicabilidade entre os alunos, que 

podem ser adaptadas conforme as necessidades de cada escola.   Os objetivos propostos pelo 

Programa Educar para a Paz são os seguintes: 

 

 que os alunos sejam conscientizados do fenômeno e suas consequências, a 

partir da análise das próprias experiências vivenciadas no cotidiano, afim de que 

percebam quais os pensamentos e as emoções despertadas por ele, bem como os 

motivos norteadores desse tipo de conduta; 

 que os alunos, por meio da interiorização de valores humanos, desenvolvam a 

capacidade de empatia , a fim de que percebam as implicações e os sofrimentos 

gerados  por esse tipo de comportamento e desenvolvam habilidades para sua 

erradicação ; 

 que os alunos se comprometam com o bem-comum e se tornem agentes de 

transformação da violência na construção de uma realidade de paz nas escolas. 

 

Dessa forma, é notório saber que o Bullying não é brincadeira, este fenômeno não é um caso 

isolado, ele precisa de medidas preventivas para erradicação do problema na sala de aula, os 

professores e a organização de forma geral da escola necessitam implantar projetos pedagógicos para 

tal e abraçar a causa que não é fácil, pois exige um trabalho árduo e cooperativo.   

 

2.2  As ações dos professores frente ao Bullying 

 

O professor deve ficar atento aos acontecimentos da sala de aula, reconhecer onde há uma 

simples brincadeira ou até mesmo um caso de Bullying, pois se acredita que este ambiente é um lugar 

de preparação para a vida em sociedade, e quando o educador assume seu real papel em sala, o 

comportamento dos educandos será de paz e harmonia. 

Infelizmente, sabe-se também que existem professores que tem preferencia por determinado 

aluno, deixando os outros de lado, a afirmação de Fante (2005. P. 185), evidencia tal afirmação: 

 

Pela metodologia empregada na aprendizagem; pela forma de abordar e tratar 

os conflitos interpessoais; pela atenção que os professores dispensam aos 



 

 

 

seus alunos, demonstrando favoritismo por uns e indiferença por outros; pela 

maneira com que apresentam soluções preestabelecidas sem considerar as 

diferenças individuais.”. 

 

Nesse contexto, é plausível que o educador mantenha a postura necessária dentro da sala de 

aula, deixando de lado seu favoritismo por esse ou aquele aluno, até mesmo porque a escola prega a 

igualdade entre todos sem distinção de situação econômica , raça, religião ou cultura.  

Assim, o Bullying é um fenômeno perigoso e traiçoeiro que deve ser combatido dentro da 

sala de aula urgentemente para que os alunos não fiquem a mercê de tamanha brutalidade, medidas 

preventivas para combater essa violência dentro da sala de aula pede urgência, os professores devem 

tentar erradicar tal fenômeno, a fim de promover a paz entre os escolares. 

De acordo com Fante (2005 p. 97), antes de qualquer coisa, porém, é importante que os 

profissionais de educação façam a seguinte reflexão sobre a questão da violência, o que os 

conscientizará do compromisso e das decisões que deverão tomar inclusive em relação ao fenômeno 

Bullying: “Diante das cenas de violência, que tem como palco todas as escolas do mundo, qual é o 

papel que nos cabe desempenhar como educadores?” 

A autora pontua ainda, que tais questionamentos deverão propiciar aos profissionais de 

educação outras reflexões, bem mais profundas, para repensar também suas próprias atitudes.  

 

 Acreditar que nada podemos fazer e cruzar os braços, comodamente, 

esperando soluções dos órgãos superiores? 

 Permanecer cada vez mais inseguros e fingir que essa é uma questão que não 

nos cabe resolver? 

 Acreditar que não podemos mudar o mundo, enquanto o alto grau de 

insegurança para a nossa família, para os nossos alunos e para a sociedade em geral 

se mostra cada vez mais assustador? 

 Ou, ao contrário, buscar coragem para enfrentar os problemas e participar 

ativamente de programas que possam transformar cenário violento, das escolas 

num cenário de paz? 

 Se conseguirmos resultados em nossa comunidade escolar, já não será um 

grande feito? 

 Será que não podemos nos tornar um polo irradiador de ações, atitudes e 

valores capazes de aumentar o âmbito da prevalência do amor sobreo o ódio, da 

compreensão, da fraternidade e da tolerância sobre todo e qualquer tipo de 

violência?  



 

 

 

 Será que a educação não é o caminho que podemos utilizar para transformar 

uma sociedade agressiva e violenta em uma sociedade mais justa, mais solida e 

mais feliz? 

 

Em suma, através da afirmação de Fante, a ação dos professores frente a este problema é a 

melhor forma plausível de acabar com a violência e educar os alunos para a paz, numa sociedade 

onde é palco de muitas tragédias espera-se que pelo menos o âmbito escolar seja um lugar de paz e 

consequentemente aprendizagem significativa na vida dos alunos enquanto seres pensantes. 

 

3 O Bullying na sala de aula: como lidar com isso? 

 

Na sala de aula há inúmeras estratégias possíveis que podem ajudar a reduzir o Bullying, 

primeiramente, é necessário que a equipe escolar e os pais fiquem atentos ao problema, é um grande 

começo para combater esta violência que tomou conta do âmbito escolar de todo o mundo. 

O Bullying em sala de aula deve ser tratado adequadamente, é um problema que precisa ser 

identificado, reconhecido como um problema para muitos adultos, o Bullying é uma parte normal do 

desenvolvimento infantil e do ambiente escolar. 

Isto pode ser devido em parte à falta de conhecimento sobre a gravidade do problema. Diante 

disso, muitas vezes é argumentado que uma das estratégias mais importantes para corrigir este 

problema é bem educar os pais e funcionários da escola sobre o Bullying, para que possam identificá-

la e possuir o conhecimento necessário para lidar com isso. Muitas pessoas acreditam que a redução 

do tamanho das turmas vai ajudar a eliminar o Bullying na sala de aula.  

Acredita-se que a tendência de muitas escolas para atribuir um grande número de crianças 

a uma única sala de aula, sob a autoridade de um único professor facilita o problema. Devido ao fato 

de que o professor está sobrecarregado, é difícil para ela para monitorar ou controlar a interação 

social entre os alunos. É, portanto, argumentou que se os professores eram responsáveis por menos 

estudantes que eles seriam capazes de exercer um maior grau de autoridade. Pesquisas têm mostrado 

que muitas crianças manter segredos sobre serem vítimas de Bullies. Uma razão que tem sido dada 

para isso é que as crianças temem que seus problemas irão piorar se forem identificados como 

delatores. Esta também tem sido relatada como um fator desanimador para as crianças que 



 

 

 

testemunham os problemas, mas que não são intimidadas. Acredita-se que o Bullying na sala de aula 

pode ser tratado se houver sistemas de informação implementados anônimos e a conscientização da 

sociedade de forma geral diante de um problema tão sério. As crianças que são identificadas como 

problemas políticos e que não responderam a outras tentativas de corrigir o seu comportamento pode 

ser inserido em um programa de escolaridade alternativa. Existem várias formas de que este acordo 

poderia ser executado. As crianças identificadas como agressores poderiam ser enviados para 

instalações especiais, as áreas dentro das escolas já existentes poderia ser dedicado a esta causa, ou 

essas crianças poderiam ser forçadas em um programa de ensino em casa. 

 

3.1 Metodologia 

 

Este artigo se estruturou num trabalho de campo, cujo processo de investigação deu-se a 

partir de levantamentos teóricos acerca do fenômeno Bullying, em livros, teses, artigos, revistas, na 

internet e também através de pesquisa empírica. A mesma foi introduzida com o intuito de conhecer 

a realidades de determinados alunos, como eles tem lidado com tal violência no âmbito escolar, sendo 

assim, foi aplicado um questionário. 

A aplicação de questionários consiste na coleta de dados, onde se obtém o registro escrito 

dos entrevistados e constituirão os dados que tabulados e discutidos à luz dos demais coletados 

através das observações e das entrevistas, tudo isso confrontados com as teorias pertinentes que farão 

parte da pesquisa e do fenômeno investigado.  

Para a coleta de dados do trabalho aqui exposto, foram entrevistados 12 meninas e 09 

meninos do projeto Anjo da Guarda, situado no município de Nova Andradina-MS, com idade entre 

15 a 17 anos, cursando do 9º ao 3º ano do Ensino Médio e estudam no período noturno em diversas 

escolas de Nova Andradina.  

A implementação da pesquisa teve como instrumento um questionário contendo 11 

perguntas de múltipla escolha sobre o Fenômeno Bullying no Contexto Escolar. Os alunos 

participantes desta instituição são aprendizes inseridos no mercado de trabalho, por esse motivo 

frequentam o projeto, onde têm aulas de Rotinas Administrativas. Estes estudantes estudam na escola 

regular e alguns frequentam o projeto no período matutino; outros no vespertino. 



 

 

 

 

3.2 Análise dos dados 

 

Conforme mostra o gráfico 43% dos entrevistados são meninas e 57% meninos, com idade 

de 15 a 17 anos, nota-se que 24% têm 15 anos, 48% 16 e 28% deles na faixa etária dos 17 anos. Após 

tabular os dados dos questionários constatou-se que 100% dos entrevistados sabem o que é o 

Fenômeno Bullying, 62% desses alunos já foram vítimas dessa violência.   

A partir da análise dos dados, verificou-se que 46% dos adolescentes foram vitimados do 

Bullying pela 1ª vez quando tinham de 5 a 11 anos, 46% de 11 a 14 anos e 8 % sofreram esta violência 

com mais de 14 anos. Dos alunos entrevistados 85% sofreram Bullying há 1 ano ou mais e 15% nos 

últimos  6 meses .      

Na coleta de informações percebeu-se que 92% sofreram Bullying diversas vezes e 8% 

várias vezes ao dia. 

A agressão na sala de aula vitimou 62% dos alunos entrevistados, no pátio da escola 23% 

em outro local 15 %. 

De acordo com o gráfico o tipo de agressão predominante entre os entrevistados foi a verbal 

com uma porcentagem de 85%, já a agressão emocional 15%. 

O gráfico mostra a posição dos adolescentes diante da prática do Bullying, 46% agiram 

indiferentes, 46% ficaram tristes mediante a este tipo de agressão e 8% se sentiram ameaçados, 

intimidados, ou seja, com medo, nesta perspectiva, 58 deles não comunicaram a professora sobre o 

ocorrido, 42% tiveram coragem e relataram a agressão, 100 % dos que contaram para o professor 

não obtiveram êxito, pois este não tomou as providências necessárias.     

Enfim, para 77% dos adolescentes entrevistados, os pais são responsáveis pelas atitudes 

agressivas dos filhos e 23% acham que a culpa é de quem agride.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste projeto de pesquisa percebe-se, que o Fenômeno Bullying tem invadido 

constantemente o âmbito escolar, e na maioria das vezes os alunos ficam a mercê dessa violência de 

tal forma que se acabam intimidando e se isolando das praticas sociais. 

 Cabe ressaltar aqui, com as palavras da educadora Fante, fundamentada nas explicações do 

professor Olweus (1998), “para que um comportamento seja caracterizado como Bullying, é 

necessário distinguir os maus-tratos ocasionais e não graves dos maus-tratos habituais e graves” 

(FANTE, 2005, p. 49). 

O Bullying não se deixa confundir com a violência, agressividade ou indisciplina, mesmo 

estes sendo fatores que contribuem para sua concretização e que estão presentes no cotidiano dos 

agressores e das vítimas. Porém, não se confundem no sentido que o Bullying é um comportamento 

agressivo que acontece repetidamente e durante muito tempo, junto com o desequilíbrio de poder 

visível do agressor em relação à vítima e da clara intenção em ofender e humilhar ao outro. 
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De quem agride Dos pais deles Dos professores Da direção da escola



 

 

 

Em suma, através deste trabalho percebe-se que o Bullying está devastando a vida dos 

escolares de todo o mundo e medidas preventivas devem ser tomadas para erradicar tal violência. 

Acredita-se também na formação do professor para que tenham uma postura adequada diante desse 

problema e que não considerem tal situação  como uma bobagem ou brincadeira qualquer, não é um 

caso isolado, pois o Fenômeno Bullying é muito grave, isso pode ser constatado através do 

questionário aplicado para os adolescentes. Dessa forma, escola deve ser constituída como um 

ambiente de ensino e não de terrorismo. 
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ANEXO 

 

Este questionário faz parte do trabalho de conclusão de curso de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da 

Universidade da Grande Dourados- UNIGRAN, e aborda o seguinte tema: O Fenômeno Bullying no Contexto Escolar.  

Esse tipo de agressividade entre crianças e jovens no contexto das escolas, constituiu-se num problema central de 

discussão e mobilização da mídia, das autoridades e dos pesquisadores de diversas culturas e principalmente dos 

professores. Nesse sentido, colabore com esta pesquisa respondendo aos questionamentos abaixo.  

QUESTIONÁRIO 

Por favor, marque se você é:       

a - menina (   )                                       

b - menino (   )      

 



 

 

 

Que idade você tem:  

a - 15 anos (   )       

b - 16 anos (   )                                       

c - 17 anos (   )      

                                                                

1- Você sabe o que é Bullying?       

a - Não (   )                    

b - Sim (   )    

 

2 - Entende-se que o Bullying é um tipo de violência no qual o agressor intimida, agride, assedia a vítima de 

forma humilhante. Você já sofreu esse tipo de violência? 

a - Sim (   ) 

b - Não (   ) 

 

3- Que idade você tinha quando isso aconteceu? 

a - 5 anos (   ) 

b - De 5 a 11 anos (   ) 

c - De 11 a 14 anos (   ) 

d- Mais de 14 anos (   ) 

 

4 - Qual foi a ultima vez que você sofreu algum tipo de intimidação, agressão ou assedio? 

a - Hoje  (   ) 

b - Nos últimos 30 dias  (   )    

c - Nos últimos 6 meses (   )  

d - Há 1 ano ou mais (   ) 

 

5 - Quantas vezes você foi vítima do Bullying? 

a - Uma vez  (   ) 

b - Diversas vezes   (   )    

c - Quase todos os dias  (   ) 

d - Várias vezes ao dia (   ) 

 

6 - Onde isso aconteceu? 

a - Na sala de aula  (   ) 

b - No pátio da escola (   ) 

c - No banheiro da escola (   ) 

d - Em outro local (   ) 



 

 

 

 

7 - Assinale o tipo de intimidação, agressão ou assédio que você sofreu: 

a - Verbal- Ser irônico, lançar calúnias ou gozar com alguma característica particular do outro. (   ) 

b - Físico- Puxar, bater, beliscar ou outro tipo de violência física. (   ) 

c - Emocional- atormentar, ameaçar, manipular, amedrontar, chantagear, ridicularizar etc.  (   ) 

d - Racista- Toda a ofensa que resulte da cor da pele, de diferenças culturais, étnicas ou religiosas. (  )  

e - Cyberbullying- Utilizar tecnologias de informação com intuito de hostilizar uma  pessoa. (  ) 

 

8 - Como reagiu a este Fenômeno? 

a - Indiferente  (   ) 

b - Triste (   ) 

c - Com medo  (   ) 

d - Não quis mais ir à escola (   ) 

 

9 - Comunicou a professora sobre o ocorrido? 

a - Sim (   ) 

b - Não (   )  

 

10 - Como ela reagiu?  

a -  Indiferente (   ) 

b - Intermediou positivamente (   ) 

c - Tomou outras providências (   ) 

 

11 - Em sua opinião, de quem é a culpa se a intimidação, agressão, ou assédio continuam acontecendo? 

a - De quem agride  (   ) 

b - Dos pais deles (   ) 

d - Dos professores  (   ) 

e - Da direção da escola (   ) 

  

 


