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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o fenômeno Bullying no dia a dia escolar. Há 
muito tempo existem violências, tanto verbais psicológicas e físicas na sociedade, 
principalmente nas instituições de ensino. O bullying é algo que precisa ser analisado, por 
suas características, sendo nas vítimas e no agressor. Muitas vezes, este fenômeno não são 
percebidos pelos professores, familiares e a sociedade como um todo, achando ser 
brincadeiras inofensivas e impossível de se tornarem algo mais sério. Ao se deparar com essa 
manifestação, é necessário que os professores e a comunidade estejam cientes do fato 
“Bullying”, das consequências que se pode ter, tais como: baixa autoestima, fracasso e evasão 
escolar. Então somente com essa compreensão que se pode fazer com que se tenha a 
intervenção e a prevenção deste manifesto. 
 
 

 

Palavras-chave: Bullying. Violência Escolar. Baixa Autoestima. Fracasso Escolar. 

Intervenção. Prevenção. Professores. Escola. Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1Acadêmica do Curso de Pós- Graduação de Pedagogia da Faculdade Padre João Bagozzi 
2Acadêmica do Curso de Pós- Graduação de Pedagogia da Faculdade Padre João Bagozzi. 
3Professor orientador. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda estudos relacionados ao bullying onde inicialmente é 

apresentado um breve histórico sobre essa violência que só foi realizado estudos mais afundo 

a partir do início dos anos 70 na Suécia com casos de agressões entre alunos na sala de aula. 

No Brasil, o interesse pelo fenômeno tem seu início no ano 2000. 

Esse artigo buscará responder aos seguintes problemas:  será que as crianças na fase 

escolar tem conhecimento quando sofrem bullying? E os pais, comunidade e profissionais da 

educação, estão preparados para lidar com essas situações? 

Por conta disso, observa-se que as crianças vítimas de bullying tem um 

desenvolvimento com alterações nos aspectos de socialização e até mesmo de comunicação, 

pois o indivíduo sofre com baixa autoestima, prefere ficar sozinho, ou até mesmo acontece da 

vítima, ser o agressor, como forma de colocar para fora os sentimentos negativos, agredindo 

outrem. Este fenômeno não escolhe classe social, escola pública ou particular, urbanas ou 

rurais, todas as instituições estão passando por isso e está cada vez mais comum ouvirmos 

falar do bullying escolar. 

           Este trabalho também poderá contribuir para os profissionais que muitas vezes 

presenciam essas violências verbais e brincadeiras de mal gosto, e muitas vezes não sabem 

como interferir e agir para medidas de precaução, pois é dado um enfoque na relação do 

professor e aluno em sala de aula no sentido em que ocorre suas relações dentro do processo 

ensino-aprendizagem, permitindo uma melhor compreensão sobre essa impetuosidade e 

características os envolvidos, sejam vítimas ou agressores. 

 São apresentadas variadas orientações tanto para os familiares quanto para os 

profissionais envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem. Por isso, é de suma 

importância a intervenção intensa, ampla e duradora para essas crianças, sendo filhos e/ou 

alunos, o que justifica um dos principais objetivos da construção deste artigo. 

Além da importância da compreensão tanto por parte familiar quanto profissional, o 

trabalho justifica-se pela necessidade de buscar respostas para uma série de questões sobre 

este tema, que muitas vezes é tratado como brincadeiras infantis sem menor problema, onde 

não veem prejuízos nenhum. 

Para isso, foram realizados estudos baseados em pesquisas, livros, reportagens, 
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artigos científicos e sites específicos. Nessa perspectiva, o artigo apresenta-se subdividido em 

cinco capítulos onde o leitor poderá refletir e compreender objetivo da pesquisa, que é 

descrever essa violência mundial e também alguns métodos para perceber o aluno que sofre 

e o que pratica esse fenômeno com ideias para familiares e professores que tem uma forte 

influência na vida dessas crianças. 

Esta pesquisa foi baseado em pesquisas bibliográficas, com leituras sistemáticas de 

algumas obras como: Bullying Nas Escolas, Bullying Escolar, Pedagogia da Amizade, Mente 

perigosas nas Escolas Bullying, Fenômeno Bullying. 

 

 

I IBULLYING: FENÔMENO QUE ATUA NO COTIDIANO ESCOLAR  

 

Bullying é uma palavra de origem inglesa que significa todas as atitudes agressivas 

intencionais que ocorrem sem justificativa e são exercidas por um ou mais indivíduos, 

causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a 

possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual 

de forças ou poder. Como afirma SILVA (2010)  

 
 
O agressor pode agir sozinho ou em grupo. Quando ele está acompanhado de 
seus “seguidores”, seu poder de “destruição” ganha reforço. (Silva,2010 p 43) 

 
 
 

Há muito tempo existem violências, tanto verbais psicológicas e físicas na sociedade e 

principalmente quando se trata de instituições de ensino. Mas só foram realizados estudos 

mais afundo a partir do início dos anos 70 na Suécia com casos de agressões entre alunos na 

sala de aula. No Brasil, o interesse pelo fenômeno tem seu início somente a partir de 2000. 

De acordo com SILVA (2010), no ambiente escolar acontecem muitas brincadeiras sem 

intenção de ofender, de maneira espontânea entre os estudantes. Mas a partir dessas 

brincadeiras, podem ocorrer os apelidos, as brincadeiras de mal gosto, humilhações, 

exclusões, sendo uma violência psicológica  que ultrapassa os limites de qualquer um.  

 

“Quando apenas alguns se divertem à custa de outros que sofrem, isso ganha 
outra conotação, bem diversa de um simples divertimento.” (SILVA, 2010 p13 ) 
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Segundo FANTE (2008)existem diferentes tipos de agressores, como aqueles que 

agem sem motivo aparente e aqueles que já foram vitimizados e que acabam reproduzindo 

os maus-tratos sofridos e adotam as atitudes de intimidação das quais foram vítimas. 

Os alunos que testemunham o bullying convivem com a violência diariamente e se 

silenciam devido aos sentimentos de insegurança, baixa autoestima e medo do próprio 

agressor. 

As crianças ou adolescentes que sofrem bullying podem se tornar adultos com 

sentimentos negativos e baixa autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de 

relacionamento, podendo, inclusive, contrair comportamento agressivo.  

O(s) autor(es) das agressões geralmente são pessoas que têm pouco afeto, pertencem 

à famílias desestruturadas, em que o relacionamento afetuoso  entre seus membros tende a 

ser precário. Para FANTE (2008), as vítimas típicas, são aqueles que têm pouco convívio 

social, são tímidos e não dispõem de recursos, como status ou habilidades para reagir ou 

fazer cessar as condutas agressivas contra si. 

 

Geralmente apresentam aspectos físicos mais frágil ou algum traço e 
características que as diferencias dos demais. Demonstram insegurança, 
coordenação motora pouco desenvolvida, extrema sensibilidade, passividade, 
submissão, baixa autoestima, dificuldade de autoafirmação e de autoexpressão, 
irritação e aspectos depressivo. (FANTE,2008 p 59) 

 

A partir dos estudos realizados, é possível descrever as principais características das 

vítimas e agressores.  

  
Vítimas do bullying 

 

• Demonstram insegurança; 
• coordenação motora pouco desenvolvida; 
• baixa autoestima; 
• irritação e aspectos depressivos. 

 

Vítimas provocadoras 

 

• São aqueles alunos que agem impulsivamente provocando os colegas e atraindo contra si reações agressivas, 
contra os quais não conseguem lidar com eficiência, por isso acabam vitimizados.  
• são provocadores; 

• irritadiço 
• dispersivo. 
• ofensor, intolerante. 
 

Vítimas agressoras 

 

• São aqueles alunos que são ou foram vitimizados que acabam reproduzindo os maus-tratos sofridos; 
• integram-se em grupos para hostilizar seu agressor ou elegem uma outra vítima; 
• Adotam as atitudes de intimidação, das quais foram vítimas ou apoiam explicitamente os que assim procedem. 
 

FIGURA 1: Principais características das vítimas e agressores. 
FONTE: FANTE 2008. 
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Concordando com a figura 1, e conforme o estudo realizado percebe-se que o bullying 

no ambiente escolar é constituído por três tipos de vítimas sendo, a mais perigosa as vítimas 

agressoras que são aquelas que já sofreram com os ataques de bullying e reproduzem os 

maus tratos recebidos para compensar seu sofrimento. Esses são capazes de tramar 

vingança por muito tempo, e em alguns casos a vítima agressora faz justiça com as próprias 

mãos, buscando vítimas vulneráveis, ferindo ou ate mesmo matando o agressor. 

 

A vítima agressora faz valer os velhos ditos populares “Bateu, levou” ou “Tudo que vem 
tem volta”. (SILVA, 2010 p 42) 

 

 

II TIPOS DE BULLYING 

 

 

Conforme SILVA (2010) existem vários tipos de bullying podendo-se observar algumas 

formas de atitudes agressivas, verbais, físicas, materiais, psicológica, moral, sexual e até 

mesmo virtual. 

A agressão verbal é amais comum, expressa em gozações, insultos, ofensas, falar mal, 

colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas. Essas agressões são utilizados por parte 

de alunos independente de sexo, raça e classe social. Já as agressões físicas são 

concretizadas em bater, chutar, espancar,  entre outros. 

O bullying material é expresso na forma de roubos, furtos ou destruição dos pertences 

da vítima, ou até mesmo atirar objetos contra os vitimizados.  

O bulling psicológico e moral seria irritar, humilhar, ridicularizar, ignorar, desprezar ou 

fazer pouco caso da vítima, fazendo com que a mesma sinta-se excluída e envergonhada 

perante as “brincadeiras” por parte dos agressores. 

O sexual nada mais é do que abusar, violentar, assediar, e insinuar o estudante 

indefeso. 

Já o bullying virtual, conhecido como ciberbullying, é uma prática que envolve o uso da 

tecnologia em celulares ou computadores. Através de redes sócias há diversos insultos, 

difamações e até mesmo são feitas ameaças contra o vitimizado. 

O bullyinghomofóbico é baseado na percepção da orientação sexual ou da identidade 

de gênero do aluno-alvo. 

Atitudes maldosas intencionais e repetitivas são formas diretas de praticar bullying, de 

acordo com SILVA (2010):  
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“Essa versatilidade de atitudes maldosas contribui não somente para a exclusão social 
da vitima, como também para muitos casos de evasão escolar...” (SILVA, 2010 p. 22) 

 

 

III ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS COMPORTAMENTAIS E PSÍQUICOS DAS VÍTIMAS DO 

BULLYING 

 
Sabe-se que os agressores geralmente procuram por vitimas com baixa autoestima e 

a maioria desses alunos já convivem com o estresse e a depressão agravando ainda mais o 

problema preexistente. As consequências imediatas são as dos aspectos emocionais, 

diminuição no rendimento escolar e o isolamento. 

As doenças mais comuns entre as vitimas de bullying identificadas em consultório de 

psicologia, segundo SILVA (2010), são a depressão e o transtorno do pânico. 

A depressão é um distúrbio afetivo que afeta o humor, os pensamentos, a saúde e o 

comportamento e seus principais sintomas são: tristeza, apatia, falta de motivação, dificuldade 

de concentração, pessimismo, insegurança, insônia ou excesso de sono, perda ou aumento 

de apetite, dificuldade de concentração e de tomada de  decisões, perda de interesse por 

atividades que anteriormente despertavam prazer, ideias ou tentativas de suicídio. O bulliyng 

entra como forma de agravar estas situações, fazendo com que o vitimizado sinta-se ainda 

mais para baixo e aumentando seu nível depressivo, como afirma SILVA (2010):  

 

 

A depressão em crianças e em adolescentes foi, por muito tempo, ignorada ou 
subdiagnosticada. Porém, atualmente, os estudos sugerem um alto nível de incidência 
de sintomas depressivos na população escolar. (SILVA, 2010, p. 28). 

 

Outro quadro de grande importância que o bullying pode tornar maior é o Transtorno 

do Pânico, que é um transtorno de ansiedade caracterizado por um intenso medo ou/e mal-

estar com sintomas físicos e cognitivos que se iniciam de forma brusca e alcançam intensidade 

máxima em cerca de 5 minutos e causando medo de morrer persistente e recorrente, já pode 

ser observado em crianças bem jovens a partir de 6 anos de idade certamente decorrente da 

violência escolar, como afirma SILVA (2010)  
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Quem passa por crises de pânico acaba por desenvolver o “medo de ter medo”, ou 
seja, nunca sabe quando uma nova crise ocorrerá (SILVA, 2010, p. 26). 

 

 

Há também a fobia social conhecida como timidez patológica, medo e desconfortos 

desencadeados pela exposição á avaliação social.  

Fobia escolar medo excessivo e prolongado de ir para á escola, capaz de provocar 

crises de choro, náuseas, tontura, dores na cabeça e suor excessivo, o individuo que sofre de 

fobia escolar pode apresentar diversos sintomas psicossomáticos e todas as reações do 

transtorno do pânico.  De acordo com SILVA (2010) é um dos problemas que mais ocasionam 

a desistência escolar 

 

 

Em relação a esta última, inevitavelmente, todos saem perdendo: a criança, os pais, a 
escola, a sociedade como um todo. Quem desiste precocemente da escola perde a 
oportunidade de construir uma base sólida para a descoberta e o desenvolvimento de 
seus talentos essenciais, alternando a rota de seus propósitos existenciais e socias. 
(SILVA, 2010, p. 26). 
 
 
 

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é uma doença comum pode ser 

passada geneticamente, porém estão com mais risco de desenvolver crianças que sofreram 

abuso ou algum tipo de trauma. Apresenta preocupação excessiva, ansiedade, pode 

manifestar diversos sintomas físicos, tremedeira, dores de cabeça, problemas no estômago 

como náusea ou diarreia. 

Outras doenças também podem ser identificadas em crianças e adolescentes que 

sofreram com essa prática como: sintomas psicossomáticos, anorexia e bulimia mais comum 

entre as meninas, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), transtorno do estresse pós-

traumático (TEPT), e outros menos frequentes como esquizofrenia, suicídio e homicídio, como 

afirma FANTE (2012):  

 

As consequências da conduta bullying afetam todos os envolvidos e em todos os níveis, 
porém especialmente a vítima, que pode continuar a sofrer seus efeitos negativos muito 
além do período escolar. Pode trazer prejuízos em suas relações de trabalho, em sua 
futura constituição familiar e criação de filhos, além de acarretar prejuízos para a sua 
saúde física e mental. (FANTE, 2012, p. 78,79). 
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IV O PAPEL DA FAMÍLIA  

 

A família tem um papel fundamental no combate ao bullying, e podem ser os primeiros 

a identificar os comportamentos relativos a essa violência. É fundamental que prestem 

atenção na rotina da criança, e sempre estar atentos aos comportamentos diferentes no 

cotidiano.  

A prevenção pode começar dentro de casa os familiares devem ter uma convivência 

saudável com os filhos, cumplicidade, diálogo e confiança são fundamentais.  Deixá-los á 

vontade para falar sobre qualquer eventualidade, como afirma SILVA (2010): 

 

Somente os jovens que possuem confiança em si e apoio de seus familiares 
conseguem, quando vitimados, romper o silêncio que alimenta o bullying e denunciar 
seus agressores. (SILVA, 2010, p. 172). 

  

 

A maioria dos pais tende a pensar que seus filhos são vítimas, mas eles podem estar 

assumindo outro papel e estar atuando como agressor, nesse caso os pais podem ate prevenir 

esse comportamento violento que geralmente as crianças reproduzem por ver em adultos.  

Alguns dos sintomas que os familiares podem observar quando os filhos são 

agressores é, regressa na escola com roupas amarrotadas e com ar de superioridade, 

apresenta atitude hostil, desafiante, agressiva com os pais e irmãos, é habilidoso em sair-se 

bem de situações difíceis, exterioriza sua autoridade sobre alguém, porta dinheiro ou objetos 

que não são seus e não justificam sua origem. 

As crianças vitimizadas apresentam sintomas como dores na cabeça com frequência, 

pouco apetite, dor de estômago, tonturas, muda o humor, apresenta explosões de irritações, 

regressa na escola com as roupas sujas ou rasgadas, material escolar danificado, deixa de 

fazer tarefas escolares, pede dinheiro extra à família ou furta, apresenta aspecto 

triste,deprimido, aflito ou infeliz, quase não tem amigos para compartilhar seu tempo livre. 

Quando identificado qualquer alteração significativa no comportamento da criança os 

familiares devem procurar ajuda especializada, quanto mais cedo identificado maior as 

chances de reverter às sequelas.   
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Portanto, os pais devem ficar atentos a esses indícios , como também devem observar 
melhor o comportamento do filho e, em caso de suspeita, buscar auxílio de 
especialistas. (FANTE, 2012, p. 78). 

 

V Professores como prevenir esse fenômeno  

 

 

A violência é um problema social, o combate ao bullying é uma luta diária, nesse sentido 

o professor tem o papel fundamental na sua redução. 

Infelizmente as escolas ainda disponibilizam poucos recursos para os professores e 

para poder prevenir essa violência o professor deve procurar saber sobre o assunto, fazer 

pesquisa em livros, artigos e através de meios de comunicação. Apesar de o bullying ser um 

fenômeno novo, essa violência já existe desde as primeiras escolas abertas, e no mundo todo. 

 

 
Para que essa batalha tenha um final feliz, devemos fortalecer nossos guerreiros: exigir 
políticas públicas e privadas que disponibilizem recursos significativos para a formação 
intelectual, técnica, psicológica e pessoal de nossos educadores. Somente dessa 
forma eles poderão ter o comprometimento, o engajamento e a segurança de que 
necessitam para abraçar de corpo e alma essa causa heróica: ...  (SILVA, 2010, p. 
174). 

 

 

Primeiro passo para o educador é saber o que é o bullying, quais os tipos, o que pode 

ser caracterizado como bullying, tipos de bullying, perfil das vítimas e dos agressores, as 

consequências que o bullying. Apenas com o conhecimento deste fenômeno  o professor  

poderá por em prática um plano de ação para prevenção do bullying e também, no 

próprio dia a dia , fazendo com que estabeleça um ambiente respeitador e harmonioso, deve 

apresentar e manter relações construtivas, comunicar-se de maneira apropriada, resolver 

conflitos com compreensão e tolerância, paciência e bom-humor, estar atendo as relações 

interpessoais, pois qualquer piadinha ou desentendimento pode desequilibrar esse ambiente 

harmonioso. 

Nessa fase escolar as crianças buscam uma referência, e nada melhor do que ter um 

professor para dar bom exemplo, contribuir positivamente, servindo e apoiando os alunos 

nessa fase. Tratar todos os alunos da mesma maneira, desenvolver hábitos e atitudes de 

respeito e amizade, jamais contribuir para violência, autoritarismo ou qualquer forma de 

preconceito. 



 

11 

Curso de Pós-Graduação 

Desenvolver estratégias de prevenção junto com a escola, professores, pais e com a 

comunidade, planejar e implementar possibilidades de intervenção contra o bullying.  

Conscientizar os pais dos alunos também e fundamental através de reuniões, textos, 

palestras para que possam observar e orientar seus filhos. 

Orientar os alunos sobre essa violência, e propror atividades que estimule a integração 

e interação dos alunos.  

Conforme FANTE (2008) o educador deve estar preparado para esta situação, quando 

presenciado um caso de bullying e identificado os alunos envolvidos, saber encaminhar para 

o setor pedagógico responsável da escola, assim se diagnosticado o aluno encaminhar para 

especialistas.  

 

 

 
 
 
 
VI Considerações finais 

Ao realizar-se essa temática sobre bullying, leva-se em conta a necessidade desse 

assunto ser abordado nas escolas e na sociedade como um todo. Portanto o presente 

trabalho apresentou ao leitor a história do bullying e de que forma esse fenômeno é vista na 

sociedade atual, e infelizmente muitos ainda não sabem ao certo distinguir bullying de uma 

simples brincadeira de estudantes ou não sabem a gravidade que essa violência pode gerar. 

 Também abord-se  os indicativos dos alunos que sofrem e os que comentem bullying, 

apresentando assim, as particularidades do comportamento dos estudantes que sofrem com 

esse fenômeno  possibilitando ao leitor o entendimento minucioso de como lidar com esses 

educandos, e os métodos que ajuda na prevenção do bullying. 

O professor tem suma importância numa relação no processo de ensino-aprendizagem, 

portanto é necessário que o mesmo perceba se há algum comportamento diferente 

acontecendo com seu aluno. Mesmo sabendo que tais métodos de intervenção educacionais 

não solucionam todos os problemas, mas é de suma importância a criança saber que tem um 

apoio,isso visa à melhora da qualidade de vida estudantil e social desta criança. Entretanto 

neste contexto, as estratégias educacionais tornam-se imprescindíveis para o crescimento do 

aluno, pois tudo depende da forma que os educandos sentem em um ambiente escolar.  

Logo abordou-se algumas dicas para esses profissionais da educação e para os pais 

dessas crianças, que as mesmas sofrem um certo tipo de exclusão , seja a vitima do bullying 
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ou quem o pratica. Professores e pais é importante ter conhecimento sobre o assunto pois 

sabe-se que a escola e a família é fundamental na base da construção de conhecimento de 

uma criança e da sua autoestima. Sendo assim ela precisa sentir-se bem e segura em 

qualquer ambiente que esteja inserida 

Sabe-se que o maior obstáculo da pessoa que sofre bullying é sua baixa autoestima, 

insegurança, indicio de depressão e exclusão do grupo e portanto é de grande valia um 

acompanhamento direto e informações sobre o assunto. 
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