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RESUMO 
A escola desempenha um papel fundamental na formação, mas infelizmente a 
violência já se encontra presente neste ambiente. Em meio a essa problemática, um 
tipo de violência ocorre muitas vezes de maneira invisível dentro da escola: o 
bullying escolar. Este fenômeno é antigo e muito importante, pois interfere no 
desempenho escolar e por isso deve ter uma atenção especial. O bullying consiste 
no ato agressivo e repetitivo de perseguir a um mesmo aluno por um longo período 
de tempo. Em meio a essa temática, a proposta dessa revisão é mostrar a influência 
negativa que o bullying pode ter na educação dos alunos envolvidos e mostrar que 
este é um fenômeno evitável. 
 
Palavras-chave: Comportamento, aluno, aprendizagem.  
 
ABSTRACT 
The school plays a key role in the formation, but unfortunately violence is 
already present in this environment. Amid these problems, a kind of violence often 
occurs invisibly within the school: school bullying. This phenomenon is ancient 
and very important, so it must have special attention. Bullying is the aggressive act, 
and repetitive, pursue the same student for a long period of time, in many cases, the 
authors of this practice are not careful, In the midst of this theme, the purpose of 
this review is to show the negative impact that bullying can have on the education 
of students involved and show that this phenomenon is avoidable. 
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INTRODUÇÃO  

A violência é um problema de saúde pública que aflige toda a sociedade 

brasileira. É um fator preocupante, crescente no mundo todo que ocorre em todas as 

classes socais e que pode causar sérias consequências individuais e/ou sociais a 

curto ou a longo prazo, principalmente aos jovens, que são os que mais sofrem. “O 

frequente envolvimento da população infantil e juvenil com esta realidade ocupa, de 

maneira crescente, as páginas da imprensa falada e escrita” (NOGUEIRA, p. 94, 

2005).  

Muito se tem feito para abolir a violência, desde ações em pequena escala a 

movimentos políticos de grande repercussão. Movimentos estes que podem ser 

vistos em todo o mundo, onde ações não ficaram apenas em projetos, mas que 

foram colocadas em prática e que deram certo (NETO, 2005). Afinal, se houver o 

interesse em mudar a realidade que, infelizmente, estamos vivendo, é possível que 

haja uma transformação real e significativa na vida das pessoas. 

Quando se fala em violência ocorrendo em um local específico, percebe-se 

que há uma preocupação intensa com relação às escolas. A escola é um ambiente 

de ensino e “tem como função social, política e pedagógica oportunizar a todos (as) 

os seus (suas) alunos (as) um ambiente sereno, agradável e acolhedor, objetivando 

a facilitação da construção do conhecimento” (RIBEIRO, p. 3, 2009). Porém, a 

violência já atingiu a realidade das escolas e por isso é preciso haver medidas 

preventivas e combativas dentro das escolas. 

A violência escolar é um problema crescente em todo o mundo, tendo 

influência direta na educação de jovens e adolescentes. Essa violência não está 

relacionada apenas às agressões corporais entre alunos, “diz respeito a todos os 

comportamentos agressivos e antissociais, incluindo os conflitos interpessoais, 

danos ao patrimônio, atos criminosos, etc.” (NETO, p. 165, 2005).  

Em meio a esta questão, aparece um problema grave de violência escolar 

que está intrigando educadores e até mesmo os próprios alunos: o bullying. Este 

fenômeno tem sido destaque até mesmo na mídia, a qual o coloca em um grau alto 

de relevância, onde fica evidente a importância que deve ser dada a este problema.  

Diante destes argumentos, este trabalho tem como intuito explicitar as 

consequências causadas pelo bullying, colocando em destaque características e 

estratégias para amenizar o problema apresentado. 
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Análise do fenômeno bullying  

O bullying, apesar de ser um fenômeno antigo, é um tema que se destacou na 

atualidade. Muito se tem falado a seu respeito e é notório que há uma preocupação 

intensa, até mesmo por parte da mídia, em expor e combater este fenômeno 

negativo.  

O bullying é um evento comum nas escolas do mundo todo e isto ocorre 

devido a alguns fatores relevantes, os quais devem ter uma atenção especial. 

Em cima dessas observações, é necessário que haja envolvimento de todos 

no combate e prevenção ao bullying, de forma que a educação e o rendimento 

escolar dos jovens e adolescentes não sejam prejudicados.  

Tendo como base esses pressupostos, este trabalho tem o intuito de clarear 

os conceitos acerca deste fenômeno e enfatizar os problemas causados pelo 

mesmo de forma a subsidiar, principalmente aos familiares e educadores, sobre esta 

questão. 

 

Histórico e definições 

Apesar de o bullying ser um problema antigo, as pesquisas são bem recentes 

sobre este tema, onde só na década de 1990 teve sua precisa atenção (NETO, 

2005). Debarbieux (2001) mostra que estudos, feitos em países de cultura inglesa, 

concluíram que a palavra violence refere-se apenas a agressão física não podendo 

caracterizar outro tipo de violência, e é bem certo que a violência nas escolas não se 

limita apenas a violência física. Com isso, os pesquisadores utilizaram a expressão 

bullying escolar para definir a violência física e verbal que acontece nas escolas.  

A expressão bullying, não tem um termo que o possa traduzir para o 

português. O mesmo é de origem inglesa e deriva do vocábulo to bully, que significa: 

agressor, intimidador, atacante. Por isso, o conceito de bullying vem a ser o ato onde 

um agressor, intimidador, usa de más condutas para agredir a outra pessoa (SILVA, 

2006). Neto (p. 165, 2005) diz que: 

“A adoção universal do termo bullying foi decorrente da dificuldade em 

traduzi-lo para diversas línguas. Durante a realização da Conferência Internacional 

Online School Bullying and Violence de maio a junho de 2005, ficou caracterizado 

que o amplo conceito dado à palavra bullying dificulta a identificação de um termo 

nativo correspondente em países como Alemanha, França, Espanha, Portugal e 

Brasil, entre outros”. 
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O bullying é um tipo de violência principalmente escolar, que consiste no ato 

de provocar, repetitivamente e por um período prolongado, um único indivíduo ou 

um grupo de indivíduos, seja com agressão verbal ou física, desde que este se sinta 

constrangido, incomodado ou humilhado com tais atos. Visivelmente, há ausência de 

motivos que justifiquem os ataques e a vítima se sente incapaz de se defender 

(RIBEIRO, 2009).  

As agressões observadas no bullying também podem ser chamadas de 

“agressões entre iguais” o que quer dizer que os envolvidos (no caso alunos) 

partilham do mesmo espaço físico e tem idades semelhantes (SILVA, 2006). 

Este fenômeno deve ser analisado com muito cuidado, uma vez que se difere 

da violência escolar comum e é corriqueiramente confundido com brincadeiras de 

criança, o que dificulta sua identificação. Porém, o bullying tem suas características 

particulares, o que o faz diferente das demais formas de violência. Segundo 

Tognetta (2005), brincadeiras de criança, com contato físico ou expressões verbais 

cotidianas, são diferentes do fenômeno bullying. Isso porque não é atribuído, a 

essas brincadeiras, intenções de magoar ou caçoar o outro colega. Enquanto que no 

bullying, os atos são pensados e praticados repetidas vezes contra um mesmo alvo.  

 

Descrição  

As características que envolvem a prática do bullying escolar são bem 

especificas e devem servir de base no momento de definir se em uma determinada 

situação está ou não ocorrendo bullying. Essas características são: 

• Desigualdade de poder: os autores do bullying são geralmente mais 

fortes que seu alvo e conseguem liderar um grupo ao seu favor; 

• Intencionalidade: o autor do bullying tem consciência dos seus atos e age 

sobre aquele que ele considera diferente, seja pela classe social, cultura, 

religião ou morfologia corporal;  

• O alvo é único: as perseguições ocorrem sempre com o mesmo aluno 

e/ou grupo de alunos;  

• Os ataques são repetitivos: há uma continuidade nos atos de quem 

pratica o bullying, ou seja, os autores escolhem um aluno ou grupo de 

alunos e persegue por um tempo prolongado.  
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É importante frisar que essas características não podem ser vistas de maneira 

isolada. O conjunto desses indícios é que irá levar à conclusão se está ocorrendo o 

bullying (TOGNETTA, 2005). 

 

Classificação do bullying 

De acordo com Almeida et al. (2008), os ataques na prática do bullying podem 

acontecer de duas formas diferentes: diretos e indiretos.  

Os ataques diretos ainda se subdividem em: “físicos” onde compreendem 

atos como agressão física ou roubar pertences, e “verbais” onde o autor utiliza 

insultos, coloca apelidos ou usa termos racistas (MARTINS, 2005).  

Os ataques “indiretos” compreendem práticas como a exclusão, espalhar 

boatos ou fazer fofocas em relação à vítima. Deve se ressaltar que a vítima não 

precisa estar presente no momento da ação, neste caso (RIBEIRO, 2009). 

É importante ressaltar que há uma diferença entre o tipo de ataque (direto ou 

indireto) e o sexo dos agressores: a maioria das pesquisas revela que os meninos 

utilizam mais de meios diretos para agredir a vítima, enquanto as meninas utilizam 

mais de meios indiretos de agressão (ALBINO e TERÊNCIO, 2009).  

 

Horário de ocorrência  

Há divergência entre autores com relação ao horário de maior ocorrência do 

fenômeno bullying.  As pesquisas internacionais demonstram que o bullying ocorre, 

sobretudo, na hora do recreio e saídas das escolas, pois são momentos onde há 

interação mais intensa dos alunos. Entretanto, estudos realizados no Brasil afirmam 

que 80% desses atos acontecem em sala de aula e na presença do professor 

(ALMEIDA, et al. 2008). 

Diante destes dados, observa-se que há certa omissão por parte dos 

professores, os quais, na maioria das vezes, não tomam partido da situação 

(ALBINO e TERÊNCIO, 2009). Isto acontece, muitas das vezes em função da falta 

de informação do professor, que o fará ter dificuldade em diagnosticar o bullying de 

forma a combatê-lo (PINGOELLO e HORIGUELA, 2009). O fato dos professores não 

terem uma formação continuada abrangendo a violência escolar, também influencia 

na sua postura frente a este fenômeno dentro da sala de aula, que por sua vez estão 

quase sempre lotadas acima do nível máximos de alunos, o que dificulta ainda mais 

a adoção de medidas adequadas (MARRIEL, et al. 2006).  
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Portanto é necessária uma maior interferência e conscientização dos 

profissionais da área de educação quanto ao bullying, de forma a amenizar ou 

acabar com o mesmo. 

 

Personagens 

Dentre os envolvidos nessa prática estão alunos de diferentes idades e 

diferentes graus de escolaridade. De acordo com Carvalhosa et al. (p. 532, 2001)    

“o grupo dos provocadores é mais velho e estão em anos de escolaridade 

superiores do que o grupo das vítimas”. Entretanto, isto não é regra. 

Neto (2005) diz que as crianças e adolescentes envolvidos nessa prática 

podem ser definidas como vítimas, autores ou testemunhas de acordo com sua 

atitude no fenômeno bullying. No entanto, a atividade dos alunos envolvidos não é 

fixa. Ela pode variar conforme as circunstâncias de cada situação: em um momento 

o aluno pode ser autor e em outro, testemunha, por exemplo.  

Sendo assim, existem fatores particulares que envolvem cada personagem do 

fenômeno bullying: 

• Autores - os agressores são normalmente alunos com um alto grau de arrogância e 

se acham melhores que os demais alunos. No intuito de querer “aparecer” para os 

colegas, os agressores acabam usando desses meios (bullying) para atrair a 

atenção. Algumas pesquisas apontam que a maioria dos agressores provém de 

famílias desestruturadas onde esses alunos não têm uma atenção necessária por 

parte dos pais (CAMPOS e JORGE, 2010). Além das características familiares que 

favorecem essa prática, “fatores individuais também influem na adoção de 

comportamentos agressivos: hiperatividade, impulsividade, distúrbios 

comportamentais, dificuldades de atenção, baixa inteligência e desempenho escolar 

deficiente” (NETO, p. 167, 2005). Com base nisso é notório que os agressores 

procuram alunos inferiores a eles para promover as agressões.   

• Vítimas - os alvos geralmente são alunos mais frágeis e tímidos que dispõem de uma 

dificuldade de socialização e não tentam evitar os ataques. As vítimas também 

podem apresentar baixa auto-estima e não têm popularidade nenhuma na escola, 

além de serem inseguros e se sentirem desiguais perante os outros alunos (NETO, 

2005).  Alguns fatores, como as diferenças de raça, religião, peso e estatura, tornam 

os alvos mais vulneráveis à agressão (TOGNETTA, 2005) e fatores familiares 

também influenciam no perfil da vítima.  
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• Testemunhas: os espectadores são alunos que ficam por perto assistindo aos 

ataques e não tomam nenhuma atitude de intervenção, pois têm medo de se 

tornarem vítimas.  “Os incentivadores se manifestam a parte, rindo das atitudes do 

agressor, fazendo chacota com a vítima, estimulando o autor a continuar com seu 

ataque” (CIDADE, p. 30, 2008). As testemunhas agem desta forma até mesmo por 

medo de se tornarem a próxima vítima, além de não saberem como se comportar 

diante dessa situação e por não acreditarem que a escola irá tomar alguma posição 

em meio a essa prática (NETO, 2005). Esse ato de se calar frente ao bullying, 

proporciona aos autores um sentimento de poder onde eles são os donos da 

situação. Por isso é importante que as testemunhas denunciem esses atos, de forma 

que os autores dessa prática se tornem intimidados para cometerem os mesmos 

contra outro indivíduo.    

Consequências do bullying  

A prática do bullying pode causar sérias consequências a todos os 

envolvidos, pois engloba diretamente as diferenças sociais, culturais, econômicas, 

religiosas, emocionais e/ou físicas dos alunos.  

As vítimas e os agressores são os mais afetados pelas consequências do 

bullying. Além de terem a aprendizagem defasada, o bullying ainda pode causar 

sérios transtornos psicológicos e danos físicos, que podem afetar suas vidas 

individuais e sociais (FERREIRA e TAVARES, 2009).  

As consequências para as vítimas podem variar de efeitos físicos como uma 

dor de cabeça ou dor de barriga, efeitos psicossomáticos como irritabilidade ou falta 

de apetite e efeitos psicológicos como solidão ou tristeza, podendo, em níveis mais 

graves chegar até ao suicídio (CARDOSO, 2009). 

Para os agressores, os efeitos imediatos dessa má conduta podem ser uma 

vida de irresponsabilidade escolar e desobediência dentro de casa. Esses garotos 

(as) poderão, até mesmo se tornarem marginais praticantes de violência doméstica 

ou apresentarem comportamento agressivo no ambiente de trabalho, por exemplo 

(ANDRADE e SOARES, 2010).  

As testemunhas também sofrem com as consequências do bullying. Elas 

convivem diariamente com essa realidade e veem que não há maiores punições 

para os autores do bullying. Logo, o ego e o individualismo dos espectadores 

crescem e com isso eles podem vir a absorver essas más condutas e praticá-las 
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posteriormente em outros alunos, além de haver uma grande chance deles se 

tornarem jovens e adultos problemáticos (AMORIM, 2009).      

É notório que as consequências do bullying podem chegar a níveis mais 

graves. Por isso, é importante dar a atenção devida a esse fenômeno com o intuito 

de minimizar as chances de esses efeitos atingirem os alunos, seja no momento de 

ocorrência do bullying ou na vida futura dos mesmos.   

Medidas preventivas  

Em meio a toda essa problemática é necessário que o bullying seja impedido 

de progredir, e para isso é preciso elaborar medidas para amenizar este fenômeno. 

No entanto, para que isso aconteça é necessário primeiramente reconhecê-lo como 

um problema que atrapalha a vida escolar do aluno e que vem ganhando cada vez 

mais proporção nas escolas de todo o mundo. 

Após acontecimentos recentes de prática do bullying, algumas escolas 

desenvolveram movimentos anti-bullying, porém ainda não é o bastante, o bullying 

ainda está crescendo. Por isso, deve haver uma divulgação mais consistente destes 

movimentos para que outras instituições se sintam estimuladas a também 

promoverem programas de combate e prevenção do bullying (PALÁCIOS e REGO, 

2006).  

É importante que os programas anti-bullying não se limitem apenas a 

movimentos formados por professores e alunos. Esses programas devem se 

estender também aos pais e à comunidade em geral, afim se obter um resultado 

satisfatório.  

É complicado combater o bullying de uma só vez, por isso os projetos anti-

bullying devem ser continuados. “As ações 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” (NETO, p. 169, 2005).  

Cada caso é um caso e por isso deve-se observar a realidade de cada escola 

em particular, uma vez que não há uma constância nos atos bullyinistas, ou seja, em 

cada escola é preciso promover programas específicos. Em cada uma delas deve 

ser levada em conta a sua condição social, econômica, cultural e até mesmo seu 

contexto geográfico e urbano. 

O estímulo a atividades onde os talentos e valores dos estudantes sejam 

evidenciados podem anular o desejo de querer praticar o bullying, pois esses 
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estímulos servem como forma de promover o respeito recíproco entre os alunos, 

além de fazer com que os praticantes desse fenômeno se sintam importantes. 

Dessa forma, o foco dos agressores será outro pois eles não irão mais querer 

aparecer como os valentões da escola, e sim, com talentos especiais (FERREIRA e 

TAVARES, 2009).  

 

O papel do professor 

O professor, como mediador do conhecimento deve estar atento sobre a 

ocorrência de bullying em sala de aula e deve inclusive se comportar de forma a não 

gerar no aluno desconforto e, de certa forma sua inibição em participar da aula, 

Marriel et al. (2006) mostrou em sua pesquisa que o autoritarismo e o abuso de 

poder atrapalham a relação de confiança que deve haver entre professor e aluno, 

além de favorecer a baixa autoestima do adolescente.  

A relação que envolve o processo de ensino-aprendizagem está diretamente 

ligada ao vínculo criado entre as pessoas onde a base é a afetividade, por isso para 

um rendimento escolar satisfatório tanto dos alunos quanto dos professores é 

preciso estabelecer laços de afetividade e amizade. No entanto é importante frisar 

que esses laços começam a serem estabelecidos dentro do âmbito familiar e se 

estendem para toda a vida (TASSONI e CAMPINAS, 2000). 

Outro fator de destaque é que o professor atualmente não se limita apenas 

em ser o mediador do processo de conhecimento do aluno, seu papel agora já deve 

envolver escola e comunidade. Além disso, a administração escolar não oferece aos 

professores o suporte pedagógico necessário para a realização de tarefas e ainda 

os coloca em meio à responsabilidade de cobrir lacunas da instituição como, por 

exemplo, o índice baixo de efetivos. Dessa forma os docentes estão sendo forçados 

a buscarem seus próprios meios de se requalificarem que não são reconhecidos e 

nem remunerados (GASPARINI, et al. 2005). 

Com base nessas informações é notório que os professores devem ficar 

atentos à sua postura dentro de sala de aula e criar assim laços de amizade e 

afetividade e não serem arrogantes nem autoritários. Esses passos são necessários 

para uma convivência harmoniosa entre professor-aluno.  

Agindo dessa maneira, o caminho para o diálogo estará aberto e será mais 

fácil identificar o bullying, e assim poder tomar alguma medida a seu respeito. 

Contudo é importante também que seja feita a capacitação dos profissionais da 
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educação. Assim, esses dois fatores, o diálogo e a capacidade de intervir, são fortes 

armas no combate ao bullying. 

 

Conclusão  

Em meio a toda essa discussão acerca do bullying, percebe-se que é preciso 

agir para que essa situação seja contornada. A união da escola, pais e alunos é 

fundamental para um resultado positivo, até mesmo porque a educação molda o 

caráter do indivíduo e é fato que o bullying está influenciando de maneira negativa 

na aprendizagem das crianças. Sendo assim, a escola não deve ser palco de 

conflitos entre alunos, mas um lugar agradável para a troca de conhecimentos. 
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