
 
BULLYING NA ESCOLA: ESSA BRINCADEIRA NÃO TEM GRAÇA! 

 
CARLA PATRÍCIA DA SILVA ARAÚJOi 
LUCIANA RIOS DA SILVAii 
 
EIXO TEMÁTICO 14. Psicologia, Aprendizagem e Educação: aspectos psicopedagógicos e 
psicossociais 
 
RESUMO 

 
Como reflexo da nova configuração da sociedade, a violência nas escolas está se agravando e 
se tornando uma verdadeira patologia no ambiente escolar. O presente trabalho aborda o 
bullying, uma forma de violência física, mental, psicológica e verbal que vem crescendo de 
forma desordenada e assustadora, no contexto escolar. A pesquisa constitui-se em um estudo 
bibliográfico que tem por objetivo entender como ocorre o bullying no espaço escolar, 
enfocando como problema as conseqüências provocadas por esta prática. Os resultados 
encontrados apontam que as vítimas de bullying podem sofrer conseqüências danosas para 
seu desenvolvimento estudantil, pessoal e profissional, e que é imprescindível o 
acompanhamento principalmente por parte da escola e da família.  
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RESUMEN 
 
 
Como reflejo de la nueva configuración de la sociedad, la violencia escolar está empeorando y 
convertirse en una patología real en el entorno escolar. Este trabajo se centra en bullying, una 
forma de bienestar físico, mental, psicológica y verbal que está creciendo de forma 
desordenada y aterrador en la escuela. La investigación se encuentra en un estudio 
bibliográfico que intenta comprender cómo se produce el acoso en la escuela, centrándose en 
las consecuencias de un problema causado por esta práctica. Los resultados muestran que las 
víctimas de acoso pueden sufrir consecuencias nocivas para el desarrollo de los estudiantes, 
personal y profesional, y que el monitoreo es esencial, en particular por la escuela y la familia. 
 
Palabras - clave: Bullying, escuela, familia 
 
 
INTRODUÇÃO 
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A sociedade contemporânea tem apresentado uma configuração na qual, muitas vezes, 

o ter sobrepõe o ser, ou seja, valoriza-se em excesso o consumismo, o poder aquisitivo, a 

imagem dos indivíduos, fato que motiva o surgimento de muitos conflitos nas relações entre 

as pessoas. Em várias partes do mundo, meninos e meninas se vêem envolvidos num 

fenômeno conhecido como bullying escolar. 

Este fenômeno vem trazendo graves problemas para o ambiente de convivência da 

escola e diante desse cenário que preocupa não só a educação, mas  a sociedade como um 

todo, o presente trabalho aborda a temática do bullying no espaço escolar, enfocando  as 

conseqüências provocadas por esta prática. 

O bullying é um termo em inglês, que não tem uma tradução específica para o 

português, mas seu significado está ligado ao uso, por uma pessoa ou grupo de pessoas, da 

superioridade física ou intelectual para intimidar alguém de maneira repetitiva. Esse 

comportamento autoritário causa um sentimento de rejeição, abandono e preconceito, 

podendo ocasionar graves problemas emocionais na vida da vítima. 

Nesse sentido, Feijó (2010) considera  que o sentimento de rejeição provoca diversos 

comportamentos anti-sociais como isolamento dos colegas e queda no rendimento escolar e, 

em casos extremos, leva até  ao suicídio. Esse comportamento que ocorre principalmente 

entre os adolescentes, também é baseado em questões interligadas aos valores questionáveis, 

ou falta de  princípios que devem ser ensinados pela família.  

No entanto, muitas vezes por conta da rotina de trabalho dos pais, a educação dos 

filhos é repassada para outras pessoas. Essa transferência de responsabilidade pode afetar a 

noção de valores como respeito mútuo, diálogo, solidariedade, justiça, e esse fato pode estar 

promovendo o aumento da violência no espaço escolar. É fato que o bullying vem crescendo 

com inúmeras formas de agressões, no entanto, cabe salientar a necessidade de se estar atento 

para as relações que são estabelecidas no contexto escolar, sendo esta uma tarefa de todos que 

participam do desenvolvimento dos estudantes. Precisa-se adotar medidas preventivas para 

diminuição e o combate ao bullying escolar.   

Esta pesquisa, então, se justifica pelo fato de, além de ter despertado interesse pessoal 

dos pesquisadores, por se tratar de um tema que vem ganhando espaço pela importância e 

influência das suas conseqüências na sociedade, a mesma pode vir a colaborar com a prática 

dos profissionais de educação, para que  se entenda a real gravidade do problema,  e que os 

mesmos possam estar mais atentos em suas práticas, no sentido de identificar quando está 

ocorrendo o bullying. 
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Diante do contexto apresentado, a pergunta que norteou o estudo se constitui de: Quais 

as conseqüências provocadas pelo Bullying no espaço escolar? 

Para o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se alcançar como objetivo geral entender 

como ocorre o bullying no espaço escolar, e como objetivos específicos: descrever o 

comportamento dos sujeitos envolvidos no bullying, identificar os diferentes tipos de 

agressões a cerca do fenômeno, bem como avaliar a postura da família e da escola diante do 

problema.  

O método de investigação utilizado foi a pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa.  Sobre este tipo de pesquisa, Gil (2002) salienta que sua principal pertinência é  o 

fato de ser desenvolvida a partir de materiais já existentes, elaborados por outros 

pesquisadores, a exemplo de livros e artigos científicos.   Nessa Pesquisa foram utilizados 

teóricos que abordam a problemática, a exemplo de Silva (2010), Fante (2008), Calhau 

(2009), dente outros pesquisadores que embasaram o estudo da descrição do comportamento 

dos sujeitos envolvidos na prática do bullying, avaliando a postura da família e escola diante 

do problema 

 
2  CONCEITO E FORMAS DE BULLYING 

 

Bullying é um termo de origem inglesa, para o qual não existe uma tradução exata na 

língua portuguesa. Seu significado está ligado ao fato de  intimidar alguém repetitivamente ou 

agredi-lo de forma verbal, física, psicológica ou virtual. Condiz com um conjunto de atitudes 

violentas e/ou psicológicas de caráter intencional e praticado por um bully (agressor). Para 

Fante (2008), o termo bullying, refere-se a uma situação na qual um indivíduo ou um grupo 

de indivíduos atormenta, hostiliza ou molesta outro(s). “Pode ser traduzido como tiranizar, 

oprimir, amedrontar, intimidar, humilhar”. (FANTE, 2008, p. 55). 

No início pode parecer uma brincadeira, no entanto, quando a agressão começa a 

persistir, toma um caráter diferente. Para Silva (2010), uma das características do bullying é 

sua intencionalidade no ato de maltratar as pessoas, ou seja, não é uma simples brincadeira, é 

uma ação com a intenção de menosprezar a vítima, fazendo-o passar por situação 

constrangedora. Corroborando com idéia da autora, Calhau (2009) salienta que as pessoas 

sempre perguntam como diferenciar o bullying de ’simples brincadeiras’. Inicialmente, deve 

prevalecer o bom senso nessa avaliação, lembrando que não existem brincadeiras quando uma 

pessoa está sofrendo 



 4 

 Ou seja, um olhar mais atencioso para perceber se o comportamento apresentado pelos 

sujeitos não está prejudicando alguém. Olweus (apud Calhau,2009) aponta alguns critérios 

básicos, para identificar as condutas de bullying e diferenciá-las  de outras formas de 

violência e das brincadeiras próprias da idade. Os critérios estabelecidos são: “Ações 

repetitivas contra a mesma vítima num período prolongado de tempo; desequilíbrio de poder, 

o que dificulta a defesa da vítima; ausência de motivos que justifiquem os ataques” 

(OLWEUS, apud, CALHAU 2009, p. 7). Diante dessa descrição, fica mais fácil   identificar o 

bullying no contexto escolar, porque os alunos passam uma boa parte do seu tempo nesse 

ambiente. 

As brincadeiras acontecem de forma natural e espontânea entre alunos. Eles 
brincam, “zoam”, colocam apelidos um nos outros, tiram “sarros” dos 
demais e se divertem. No entanto, quando as “brincadeiras são realizadas” 
repletas de “segundas intenções” e de perversidade, elas se tornam 
verdadeiros atos de violência que ultrapassam os limites suportáveis de 
qualquer um. (SILVA, 2010, p. 13) 

 
Portanto, a brincadeira só é brincadeira quando todos se divertem e não quando um 

chora e o outro ri. A brincadeira saudável não provoca situações de constrangimento e não 

visa a infelicidade de ninguém. Quando as situações desagradáveis acontecem, certamente 

trata-se de um caso de bullying. 

O bullying acontece de duas maneiras, a primeira é direta; são apelidos, agressões 

físicas, ameaças, roubos, ofensas verbais ou expressões e gestos que geram mal estar nas 

vítimas. Estudos mostram que são atos utilizados com freqüência quatro vezes maior por 

meninos. O bullying  indireto acontecem quando as vítimas estão ausentes, por exemplo, 

difamações em grupo, intrigas espalhadas e etc., se baseia em atitudes de indiferença, 

isolamento, difamação e negação aos desejos da vítima, sendo mais adotado pelas meninas. 

Para Calhau (2009), existem vários tipos de bullying a exemplo do escolar, o 

homofóbico, o bullying no trabalho, o militar, o prisional, dentre outros. Como se pode 

perceber, esse fenômeno é manifestado em vários espaços de convivência social e entre várias 

relações estabelecidas, independente da condição financeira dos envolvidos, e pode causar 

problemas onde quer que aconteça. 

Além de todas essas formas em que o bullying é praticado, ele está ocorrendo de uma 

nova forma, a virtual. Este novo formato vem tomando uma proporção assustadora e é 

chamado de cyberbullying. Ocorre através de telefone, internet e outros meios de 

comunicação tecnológicos. Nessa forma de bulying, a vítima sofre um prejuízo ainda maior, 
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pois em muitos casos o agressor não é identificado, fato que prejudica o desfecho do caso, 

promovendo a agravação do problema.  

No cyberbullying os agressores se escondem, promovendo grande  desgaste mental e 

psicológico na vítima, porque podem envolver situações como difamações, tanto por palavras 

quanto através de imagens alteradas, as quais geram humilhações. O cyberbullying torna-se 

mais difícil de ser combatido, pois o espaço virtual é ilimitado. 

No entanto, cabe salientar que, tanto no bullying escolar como no cyberbullying as 

conseqüências podem ser trágicas e ocasionar problemas de saúde, como depressão, 

transtorno de aprendizagem, fobia escolar e social, a outros problemas que podem ameaçar as 

expectativas em relação ao futuro da vítima e do agressor. O bullying não se trata apenas de 

um problema para área educacional e sim para profissionais na área de saúde, segurança, 

enfim para toda a sociedade, e combatê-lo é um dever de todos. Na próxima seção, serão 

apresentados os sujeitos envolvidos no bullying e o papel de cada um neste fenômeno. 

 
4 SUJEITOS ENVOLVIDOS NO BULLYING 

 

As relações interpessoais não só no ambiente escolar, mas em outros ambientes, estão 

cada vez mais difíceis. Na escola em especial, crianças e adolescentes estão cada vez mais se 

afastando de uma conduta do bom convivio, respeito ao próximo, solidariedade e outras 

questões éticas que envolvem valores. Estão desaparecendo, muitas vezes pela falta de uma 

boa estrutura familiar, fator de grande importância para o processo da educação. 

Devido ao aumento de atribuições na rotina de trabalho dos pais, as crianças e 

adolescentes estão se tornando grande preocupação para profissionais na área de educação, 

além dos pais e toda sociedade. Em muitos casos, os pais por não terem condição de dar a 

atenção que seus filhos necessitam, acabam assumindo uma postura muito permissiva, 

afastando limites e “freios”. 

A falta de limite e “freios” nas crianças e adolescentes está fazendo com que o índice 

de violência nas escolas aumentem. Eles se mostram cada vez mais agressivos e perversos, a 

lei dos mais “fortes” contra os mais “fracos” vem causando um grave problema para a 

educação no ambiente escolar. Sobre essse aspecto, Silva (2010)  pontua que a agressividade 

entre eles pode se manifestar das mais diversas formas, desde pequenos conflitos verbais entre 

individuos e/ou grupos até brigas físicas e violentas geradas pelas razões fúteis. 

Esses motivos fúteis que geram violência principalmente entre os adolescentes, dá 

ínicio a grande trama do bullying com seus respectivos atores: o agressor (quem agride), a 
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vítima (quem sofre as agressões), e a platéia ou testemunhas (quem assiste as agressões), em 

muitos momentos em nossas vidas nos deparamos com situações onde estão presentes esses 

três sujeitos do bullying.  

O agressor é o vilão da história e  pode ser de ambos os sexos. Apresenta um 

comportamento agressivo, onde tenta usar a força e superioridade para atormentar a vida do 

alvo escolhido, praticando suas maldades. Esse comportamento agressivo praticado pelo bully 

(agressor), muitas vezes denuncia um problema sofrido por ele mesmo, como uma família 

desestruturada, onde presencia cenas de violência, falta de limite e outros fatores que 

provocam a alteração do seu comportamento.  

Eles procuram chamar a atenção de todos, ou seja, ser popular é sua arma, isso pode 

ser causado pela falta de carinho, atenção das pessoas com as quais convivem.  Silva (2010), 

explica que “o que lhes falta, de forma explicita, é o afeto pelos outros. Essa  afetividade 

deficitária (parcial ou total) pode ter origem em lares desestruturados ou no próprio 

temperamento do jovem”( 2010, p.43 ).  

 No próprio lar desde cedo pode-se perceber características de um agressor do bullying. 

Ele procura ser o centro das atenções a todo momento, explora e maltrata os irmãos na 

maioria das vezes mais novos, desrespeita pais, empregados, professores, amigos e etc. Para 

eles, em muitos casos não existe o sentimento de culpa, o sofrimento do outro aumenta o 

desejo de estar perpetuando suas agressões, que podem ser praticadas sozinho ou em grupo. 

 O bully (agressor) pode ter uma vida adulta bastante conturbada se tornando um adulto 

violento e anti-social, ou ingressar no mundo das drogas  se tornando um futuro deliquente, e 

assumindo outras formas de violência explícita. Nesse sentido Calhau (2009, p. 17) nos 

informa que:  

O agressor (de ambos os sexos) envolvido no fenômeno estará propenso a 
adotar comportamentos delinquentes, agressão sem motivo aparente, uso de 
drogas, porte ilegal de armas, furtos, indiferença à realidade que o cerca, 
crença de que deve levar vantagem em tudo, crença de que é impondo-se 
com violência que conseguirá obter o que quer na vida... afinal foi assim nos 
anos escolares. 

 

 Para os agressores, a violência praticada não traz prejuízos para si, mas apenas para a 

vítima, no entanto, segundo a Constituição Federal, o Código Penal Brasileiro e o Estatuto da 

Criança e do adolescente, as práticas do bullying podem ser consideradas crime. Para 

confirmar o Art. 146 do Código Penal  descreve que “Constranger alguém mediante violência 

ou grave ameaça ou depois de lhe haver ridicularizado, por qualquer outro meio a capacidade 
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de resistência, é crime de constragimento ilegal”(BRASIL, Lei 2848/40, Código Penal).  

Portanto, fica claro que os prejuízos não se restringem apenas às vítimas. 

 Outro artigo do Código Penal Brasileiro que merece destaque é o art. 147, pois nele 

está registrado que “Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio 

simbólico, também é crime e o autor deverá responder na justiça”. (BRASIL, Código Penal). 

Então,  as práticas de bullying podem acarretar sanções civis para os agressores. 

Em linhas gerais, o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, nos artigos 5º 

e 17º, também aponta que nenhuma criança ou adolescente poderá ser objeto de negligência, 

discriminação,  violência, opressão, além de ter o direito ao respeito e integridade física, 

psíquica e moral, abrangendo a preservação de sua  imagem, identidade, autonomia, valores e 

crenças, dos seus espaços e objetos pessoais. Portanto, as práticas de bullying podem ser 

consideradas como crime e precisam ser coibidas e combatidas por todos  

Para que o agressor possa agir, ele necessita de um alvo e em geral elege alguém que 

demonstre alguma fragilidade. A fragilidade não se restringe somente ao físico da pessoa, mas 

podem ser aqueles que apresentam-se diferentes, usam óculos, estão acima ou abaixo do peso, 

possuem sotaques, enfim, podem ser aqueles colegas considerados como “esquisitos”. A 

vítima é quem sofre toda coação e agressão, geralmente por medo, fica em silêncio, não fala 

com ninguém que possa ajudar, o que dificulta a amenização dos problemas.  

Para Calhau (2009) essas agressões, então, não tem um motivo especial, uma origem e 

as vítimas se apresentam como “tímidos, retraídos,passivos, submissos, ansiosos, temerosos, 

com dificuldades de defesa, de expressão e de relacionamento” (p. 9 e 10) 

Segundo Silva, a vítima de bullying pode sofrer vários problemas de saúde, a exemplo 

de transtorno do pânico, fobias escolar e social, além de depressão. Cada uma dessas 

patologias apresentam caracrterísticas que influenciam e comprometem o rendimento escolar 

das vítimas. Cabe salientar que, uma vez instalado os problemas de saúde, as vítimas 

precisam de acompanhamento profissional adequado.  

Além destes problemas de saúde mencionados, o bullying  pode também provocar o 

sucídio, pois os vitimados, em muitos casos, não aguentam as pressões físicas e psicológicas e 

cometem o suícidio. Segundo estudiosos, as vítimas de bullying pode ser classificada em três 

tipos: típica, passiva e agressora.  

Sobre a vítima típica pode-se falar que é  pouco sociável, sofre repetitivamente as 

consequências dos comportamentos agressivos de outros, tem um estereótipo que pode ser 

alvo de gozação pelo grupo, como ser magro, gordinho, usar óculos, aparelho, ser tímido, ter 

um sotaque diferenciado, participar de algum grupo religioso, podem ser muito inteligentes ou 
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tem algum deficit de aprendizagem. Silva salienta que “qualquer coisa que fuja do padrão 

imposto pela sociedade pode deflagrar o processo de escolha da vítima do bullying. Os 

motivos (sempre injustificáveis) são mais banais possíveis. (SILVA, 2010, p. 38 ) 

A vítima passiva costuma atrair provocações e agressões para si, sem ter condições de 

defender-se, geralmente é causadora de tensões em sala de aula.  Nao tem “papas na língua” é 

“abusada”, ou seja, é iquieta, é aquele tipo de criança ou adolescente que não consegue ficar 

parado, e vive a mil por hora. Permanecer em um local é quase impossível, está sempre de “lá 

para cá”  incomodando um e outro, sendo o centro das atenções e um grande alvo para os 

agressores do bullying. Os agressores   agem e como a vítima provocadora tem um 

comportamento “irritável”, acaba sendo visto como o culpado das agressões. 

A vítima agressora é aquela que reproduz as agressões sofridas por uma pessoa ou 

grupo, geralmente ela procura um alvo mais frágil para se vingar e acaba reproduzindo o que 

vem sofrendo.  É nítido como o bullying pode promover a mudança de comportamento de 

forma tão repentina, passando de vítima para agressor, tornando o bullying um verdadeiro 

ciclo vicioso. 

Além do agressor e vítima, ainda há um terceiro elemento que faz parte da trama do 

bullying, as testemunhas, que são os espectadores ou platéia, ou seja, aquele que presencia as 

agressões sofridas pela vítima, e que na maioria dos casos se calam com medo de ser o 

próximo alvo. Segundo Silva (2010), existem três tipos de expectadores: Passivos, ativos e 

neutros. 

Os espectadores passivos ou “testemunhas silenciosas” (CALHAU, 2009, p. 10) são 

aqueles que se calam com medo de serem a próxima vítima, mesmo não concordando com a 

situação são obrigadas a ficarem calados por meio de ameaças. Os espectadores ativos 

geralmente apoiam os agressores com risadas, sendo em alguns casos o provocador das 

agressões, ficando de fora rindo da situação do outro. Os espectadores neutros não se 

incomodam com a prática do bullying  e nunca “sabem de nada”, se omitem sempre deixando 

os agressores impunes e  deixdam de revelar a verdade. 

O lado que o adolescente se encontra, sendo agressor, vítima ou testemunha não 

importa, pois todos podem sofrer grandes consequências, ou seja, o bullying é uma 

brincadeira que não tem graça e é ruim para todos, é preciso identificar primeiramente os 

sujeitos do bullying para criar medidas preventivas. Os pais são tão responsáveis pela 

prevenção do bullying quanto escola. Veremos a seguir, apresença do bullying no contexto 

escolar. 

 



 9 

5 O BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 Existem várias formas de se praticar o bullying, a exemplo de agressões verbais, 

físicas, psicológicas e até virtual, conforme já foi dito. Todas essas formas na qual o bullying 

pode ser praticado, podem causar nas vítimas desde sofrimento físico até mental. De modo 

sistemático, segue abaixo algumas formas de manifestação de agressões, que atendendo aos 

critérios já descritos, ou seja, repetição, falta de motivo/justificativa, podem tornar-se 

ocorrências de bullying.  
 

TIPOS DE AGRESSÃO FORMA DE MANIFESTAÇÃO 
Verbal Ocorre com insultos, xingamentos, “zoação” 
 
Física 

Pode vir através de ferimento, espancamento, empurrões e 
etc., ou seja, são atos que podem provocar sofrimento físico ao 
vitimado 

Psicológico e moral Baseado em irritações, humilhações, desprezo, isolamento, 
difamação e etc 

 

Para Fante (2008), o comportamento bullyng pode ser identificado já nos primeiros 

anos escolares, em crianças entre 3 e 4 anos de idade. No entanto, segundo a autora, a 

intensidade do fenômeno e o agravamento dos episódios aumentam conforme o grau de 

escolaridade, atingindo o ápice na adolescência. Nessa perspectiva cabe ressaltar que, em 

muitas ocasiões, o bullying pode representar o primeiro passo para ingressar na delinqüência, 

tendo em vista que os agressores demonstram não possuir limites nem respeitar o próximo, 

sendo capaz de se divertir com o sofrimento alheio. 

Conforme já foi dito, a prática do bullying pode provocar muito desconforto nas 

vítimas, ao ponto de causar desequilíbrios no organismo, como fobia social e escolar. 

Segundo Silva (2010, pag. 26) “Quem sofre de fobia escolar passa apresentar diversos 

sintomas psicossomáticos e todas as reações do transtorno do pânico”, quando um medo 

intenso e infundado parece surgir do nada, sem qualquer aviso prévio, impedindo que as 

pessoas assumam suas atividades da rotina. 

A fobia escolar nascida a partir da prática do bullying, provoca problemas como 

repetências, dificuldades na aprendizagem, evasão escolar, além de reflexos no futuro, como a 

perda dos sonhos e objetivos sociais e profissionais.  

Na fobia social, o indivíduo acaba não tendo uma boa relação interpessoal com o 

mundo que o cerca, dificultado sua afirmação na escola, no trabalho, na família, ou onde quer 

que esteja. Sobre este aspecto Silva (2010, pág.16) apresenta um questionamento muito 
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interessante: “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?” 

O questionamento apresentado pela autora é muito pertinente, pois demonstra que os 

problemas provenientes da prática de bullying, afetam as pessoas  nos diversos campos: 

pessoal, profissional e social. O medo da ridicularizarão acaba sendo trazido para a vida 

adulta, fato que pode promover conseqüências, como dificuldades em se integrar ao mercado 

de trabalho.  

Todos precisam estar envolvidos no combate ao bullying no contexto escolar,  

principalmente os professores, pois convivem muito tempo com os alunos e representam para 

eles uma figura importante. Assim como os pais, os professores podem servir de referência 

para os adolescentes, podendo deixar marcas tanto positivas como negativas. 

Os professores em suas práticas pedagógicas, mesmo sem intenção,  podem estimular 

a prática do bullying, a partir de ações que alimentem as competições entre alunos. Beaudoin 

e Taylor (2006, p. 30), trazem uma fala interessante a esse respeito, quando afirmam que ao 

longo do dia os professores emitem um número significativo de comentários competitivos 

sem que jamais tenham consciência das implicações que estão por trás destes. Por exemplo, é 

comum os professores apresentarem enunciados em tom de competição, do tipo “quem 

terminar a limpeza primeiro, vai me ajudar com o lanche”(p. 30). 

Nesse clima de competição, onde muitas vezes existe apenas um vencedor, 

comentários maldosos entre os alunos acabam surgindo, promovendo um incentivo para o 

nascimento do bullying. Nesse sentido, o professor deve estar atento às situações em sala de 

aula em que envolvam constrangimentos e humilhações, intervindo de modo ponderado, pois 

assim poderá amenizar os desconfortos, estimulando na vitima de bullying uma autodefesa. É 

imprescindível a manutenção do diálogo entre professor e aluno, servindo como ação  

preventiva ao combate do bullying escolar. 

Na próxima seção será discutido a importância das partes envolvidas no combate ao 

bullying: família e escola. 

 

6 FAMÍLIA E ESCOLA:  COMBATE AO BULLYING 
 

A educação tem um  grande poder na vida de um indivíduo, entretanto, desafios 

precisam ser superados, entre eles está o grande índice de violência entre adolescentes, 
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problema muitas vezes ocasionado pelo bullying, fenômeno que de um modo ou de outro, 

vem se tornando forte  motivo para aumentar a decadência que se encontra a educação. 

Dois fatores podem influenciar na erradicação do bullying:  a família e a escola.  Para 

tanto, ambas devem sempre estar trabalhando cooperativamente,  no intuito de combater este 

fenômeno ou qualquer manifestação que prejudique o processo educacional de crianças e 

adolescentes. 

A escola deve promover atividades que estimulem o surgimento de vínculos entre 

alunos, valorizando a afetividade e as relações interpessoais, Beaudone e Taylor, trazem um 

comentário pertinente sobre a importância do vínculo entre  professor e alunos e entre os 

próprios alunos, onde mostram  que:  

 

...o vínculo impede o surgimento de sérios problemas entre os alunos, como 
as brigas, a competição, desrespeito e o bullying, além de evitar tédio. Os 
alunos precisam manter um vínculo significativo com seus colegas e 
professores, que revele seus eus preferidos, os estudiosos demonstra que o 
vínculo nos ajuda a ser mais tolerante e respeitar as diferenças. 
(BEAUDOIN,  TAYLOR, 2006, p. 120) 
 

O ambiente escolar é um espaço onde forma-se cidadãos críticos, pensantes, criativos 

e onde se constroem grandes elos de amizades, entretanto, as vezes essa convivência pode se 

tornar um verdadeiro tormento na vida de alguns estudantes. As brincadeiras na escola entre 

adolescentes são divertidas somente  quando prejudicam ninguém, no entanto,  o bullying 

vem tomando conta das escolas seja ela pública ou privada.  

Segundo a Cartilha Nacional de Justiça, o bullying  existe em todas as escolas, o 

grande diferencial entre elas é a postura que cada uma tomará em relação aos fatos ocorridos. 

Independente da escola, os profissionais da área de educação devem estar atentos a esse 

fenômeno, identificando precocemente os agressores e dando total apoio à vítima, pois quanto 

mais cedo a identificação do problema, mais fácil e rápido será combatê-lo.  

Dados de uma pesquisa realizada em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

estatística (IBGE), três em cada dez estudantes ja foram vítimas de bullying, sendo que 35,9% 

são de escolas particulares, enquanto 29,5% pertecem a rede pública de ensino. Os dados nos 

mostram que a prática não ocorre apenas entre estudantes de escolas públicas, mas também 

em ambientes onde os alunos na maioria das vezes, vivem em uma classe social  mais 

favorecida. O bullying está em toda parte e cabe a escola um papel fundamental no qual deve 

promover discussões a cerca do problema,  adotando uma postura interessada e responsável. 

A escola pode ajudar no combate ao bullying, se adotar a postura de  promover 

discussões em reuniões de pais e mestres, elaborar trabalho em sala de aula que envolva a 
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importância do trabalho em equipe, criar projetos pedagógicos que auxiliem na diminuição do 

bullying, envolvendo pais, alunos, professores e comunidade e incentivar a busca por valores 

éticos como, respeito, amor ao próximo, solidariedade e etc. Valores que auxiliem na conduta 

da boa convivência, no entanto, de acordo com Calhau (2009), além de todas essas 

preventivas, o primeiro passo para combate-lô é diagnosticar o problema, verificar em que 

grau ele está e iniciar um trabalho de conscientização com todos os envolvidos. 

A escola tem poder de estar promovendo medidas eficazes no combate ao bullying 

escolar, os professores em especial devem estar preocupados independente dos problemas 

enfrenados pela classe, com a vida de seus alunos, os mesmos nao precisam necessariamente 

banir as brincadeiras em sala de aula, mas mostrar que existem limites. Se identificar um 

agressor, deverá criar estratégias nas quais o mesmo se coloque no lugar da vítima e perceba 

as consequências que essas brincadeiras podem trazer para vida de todos os envolvidos, pois o 

bullying não é ruim apenas para quem sofre as agressões. Procurar a direção da escola e 

família é o primeiro passo para resolver o problema. A cartilha Bullying, da CNJ, traz um 

comentário sobre o assunto, 

A escola é responsável nos casos de bullying, pois é la onde os 
comportamentos agressivos e trangressores se evidenciam ou se agravam na 
maioria das vezes. A direção da escola (como autoridade maxima da 
instituição) deve acionar os pais, os conselhos tutelares, os orgãos de 
proteção á criança e ao adolescente e etc. Caso nao faça poderá ser 
responsabilizada por omissão.(Cartilha da CNJ, 2010, p. 12) 
 
 

A escola como um todo, deve entender que as propostas pedagógicas são de extrema 

importância no processo de ensino-aprendizado, porém a formação de um cidadão ultrapassa 

os conteúdos pedagógicos, é preciso trabalhar a educação sentimental, afetiva dos alunos, o 

filosófo Carl Roger assegura que os educadores precisam compreender que ajudar as pessoas 

a se tornarem pessoas é muito mais importante que ajuda-los a tornarem-se matemáticos, 

poliglotas, ou coisa que o valha, é preciso aprender a conviver com as diferenças.  

Além da escola,  a família tem um papel fundamental no combate ao bullying e na 

educação. Entretanto, devido às características da sociedade em que vivemos, a cada dia a 

família se encontra mais distante do papel de educar e isso acaba aumentando os problemas 

que afetam a educação. As famílias estão perdendo valores que devem ser repassados para os 

filhos, no entanto, com o aumento da globalização e o mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo, pais estão esquecendo que educar não é dizer sempre sim, o “sim” para o 

computador, celulares, saídas com colegas que eles nem se quer conhecem a conduta.  
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É preocupante a falta de limites de crianças e adolescentes, além de fazer a inversão do 

que é bom para o que é ruím e vice versa, Feijó (2010, p. 17), explica que, teoricamente, 

conceitos como respeito, cidadania, responsabilidade, justiça, moral e ética deveriam ser 

aprendidos e aplicados em casa. Porém, infelizmente esta função está sendo repassada para 

escola e o resultado não está sendo bom. 

É inexplicavél a importância que a educação familiar tem no processo de erradicação 

do bullying. Primeiramente é preciso que os pais se deem conta que o perigo está mais 

próximo do que se pensa e pode prejudicar toda a família. Silva (2010, p. 62) 

acrescenta,“quem ama não bate, não desrespeita, mas certamente luta para melhorar o ser 

amado”.O amor e o limite devem andar juntos no processo de educação familiar, assim o 

respeito estará sempre presente. Em muitos casos, os aspectos de violência que os jovens 

acabam perpetuando, ocorre primeiramente dentro de casa, com pais agressivos, que se 

agridem na frentes dos filhos, gerando grandes traumas para vida dos mesmos. O meio no 

qual a criança está inserido também é um fator influente para o aumento da violência. 

Os primeiros traços de bullying podem começar dentro de casa, e por falta de interesse 

dos pais, isso pode trazer consequências irrevogavéis. A educação dos filhos fica apenas sob a 

responsabilidade da escola, sendo que os primeiros educadores e responsáveis pela conduta de 

seus filhos são os próprios pais. A cartilha criada pela CNJ (Cartilha Nacional de Justiça), foi 

elaborada e distribuída para as escolas afim de erradicar o bullying., traz que o fenômeno 

bullying começa dentro da própria casa. 

 
Muitas vezes o fenômeno começa em casa, entretanto, para que os filhos 
possam ser mais empáticos e possam agir com respeito ao próximo, é 
necessário primeiro a revisão do que ocorrre dentro de casa. Os pais, muitas 
vezes, não questionam suas próprias condutas e valores, eximindo-se da 
responsabilidade de educadores. O exemplo dentro de casa é fundamental. O 
ensinamento de ética, solidariedade e altruismo inicia ainda no berço e se 
estende para o âmbito escolar, onde as crianças e adolescentes passarão 
grande parte do seu tempo.Cartilha: Bullying CNJ, (2010, p. 11) 

 
É preciso que os pais estejam atentos ao comportamento de seus filhos, sabendo 

identificar quaisquer mudança nas suas atitudes. A confiança entre pais e filhos é essencial 

para combater qualquer tipo de problema. Independente do jeito de cada um, tímido 

“gozador”, alegre, triste e etc, todos necessitam de acompanhamento e de se sentir protegido 

por aqueles que são seus primeiros modelos de pessoa, “os pais”. Contudo, não existe uma 

receita certa para educar filho, pois isso depende da particularidade de cada família, porém, é 
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preciso levar a educação familiar a sério e vê-la como mecanismo de transformação para toda 

vida do individuo.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O  bullying é um grande perigo para sociedade e combatê-lo é uma obrigação de 

todos. É um fenômeno que cresce desordenadamente, provocando medo e ameaçando o futuro 

de crianças e adolescentes, pois estimula a deliquência e induz outras formas de violência 

explícita, produzindo, cidadãos estressados, deprimidos, com baixa auto-estima, baixa 

capacidade de autoaceitação e resistência a frustações. O bullying ainda pode reduzir a 

capacidade de autoafirmação e de autoexpressão, além de propiciar o desenvolvimento de 

sintomatologias, de doenças psicossomáticas, de transtornos mentais e de psicopatologias 

graves.  

Saber o que é o bullying, como ocorre e quais as consequências e perigos que está ao 

seu redor, é o primeiro passo para conseguir enrradicá-lo. Manter-se informado sobre o tema é 

essencial para todos, seja professores, escola, ou profissionais da área de saúde (psiquiatras, 

psicológos, assistentes sociais e etc), pois o bullying é um problema de saúde pública, que 

acaba contaminado a todos. Outras instâncias também devem se preocupar, a exemplo de 

autoridades policiais, conselhos tutelares, advogados, que também tem uma grande 

importância nesse processo, além dos pais, alunos e mídia, que não estão isentos de seus 

papeis no combate. 

Porém será que todas as autoridades, conselhos tutelares, assistentes sociais membros 

do Ministério Público ou Poder Judiciário estão preparadose saberão  lidar de forma efetiva e 

adequada com essa situação? Estamos preparados para dar uma resposta efetiva na redução do 

bullying? Esses e outros questionamentos são pertinentes a toda a sociedade. 

De todas as partes envolvidas, cada um tem papel importante a ser desempenhado 

principalmente de forma precoce, responsavél e atenta. A familia (pais) deve participar mais 

da vida de seus filhos, passando-lhes confiança e segurança, pois caso o problema exista, 

poderá ser detectado com mais rapidez.  Muitas vítimas de bullying acabam sofrendo em 

silêncio, provocando o aumento do sofrimento. A convivência harmônica familiar é capaz de 

combater qualquer problema, inclusive o bullying. É muito importante que os pais encontrem 

tempo para uma convivência saudável com seus filhos, estabelecendo um diálogo permanente 

sobre suas vidas e dúvidas, angústias, expectativas e o universo ao seu redor.  
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Sabe-se que muitas escolas não estão preparadas e informadas sobre o problema, 

talvez por falta de interesse ou comodismo, fato que atrapalha a erradicação do bullying. A 

escola deve trabalhar na perspectiva de criar atividades em que possa ser trabalhado o 

problema de forma lúdica, como debates, peças teatrais que envolvam os sujeitos do bullying 

trocando papeis, ou seja, o agressor passa a ser vítima e vice versa, pois assim os mesmos 

poderão concientizar-ser por si só, sobre os efeitos praticados pelo bullying.  

Autoridades devem estar atentos e ter conhecimento sobre o assunto, para assim criar 

parceria com escola e família afim de adotar as condiçoes cabivéis e judiciais para os casos 

necessários. A mídia deve divulgar o problema de forma séria e responsável, para que a 

sociedade possa concientizar-se que o bullying é um problema para todos, é preciso estar 

informado e preparado para enfrentar o problema, pois quando combatemos o bullying 

escolar estamos combatendo a  criminalidade, estamos trabalhando para uma sociedade mais 

justa e democrática. 

É imprescindível nas escolas uma educação sentimental e emocional, pois sabe-se que  

ningém nasce odiando outra pessoa por suas características de cor de sua pele, se é gordo ou 

magro, se usa óculos, apresenta sotaque ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 

aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar e  a respeitar o próximo. 

Acabar com o bullying pode parecer uma utopia em uma sociedade tão individualista, porém 

é preciso cultivar o amor, paz, solidariedade, respeito e outro valores éticos.  

Diante do alcance dos objetivos a  que se propôs este trabalho,  ele se torna 

interessante e recomendado para os profissionais da área de saúde, educação, pais, 

autoridades, alunos, comunidades e todos aqueles que tem um compromisso com a paz social 

e uma sociedade mais harmônica, lembrando sempre, que da necessidade de cada um fazer 

bem a sua parte,ou seja, trabalhar em prol de um mundo melhor. 
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