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BULLYING EM CONTEXTO ESCOLAR: o que os educadores sabem sobre o fenômeno?

Acadêmica: Carolina Aita Flores
Orientadora: Maria Isabel do Nascimento André
Defesa: Junho de 2007

Resumo:

O bullying é um fenômeno recente, ainda pouco explorado, porém extremamente importante e presente nos 
contextos escolares do mundo inteiro. Ele se caracteriza por uma imposição de poder, sem motivo aparente, 
de um estudante para com outro(s) e envolve atos de violência física, verbal ou psicológica. As crianças e 
adolescentes envolvidos podem ser classificados como: vítimas, agressores ou testemunhas, de acordo com
sua atitude frente ao bullying. Tratar do bullying em contexto escolar inclui adotar estratégias preventivas da 
agressividade que envolvam estudantes, professores e pais. O objetivo desta pesquisa foi estudar a percepção 
dos educadores quanto ao fenômeno do bullying. Os dados foram coletados através de entrevistas semi-
estruturadas, com 7 profissionais de uma escola pública da cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O estudo dos 
dados obtidos foi elaborado através de análise de conteúdo, com formação de categorias. Com base nos 
resultados percebe-se a necessidade de implantação de procedimentos que visem, além da divulgação de  
conhecimentos sobre bullying entre os membros das escolas, um espaço para a reflexão sobre ações que sejam 
eficazes para a redução do fenômeno no contexto escolar.

Palavras-chave: bullying; agressividade; poder; violência.
Área de conhecimento: 7.07.05.01-1 – Relações Interpessoais.
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1 INTRODUÇÃO

A agressividade sempre foi objeto de estudos em diversas áreas, porém, na

atualidade, um outro tema relacionado a ela vem ganhando importância e 

reconhecimento por parte de profissionais das áreas de educação e saúde em 

todo o mundo: o bullying escolar. Esta terminologia anglo-saxônica é adotada para 

designar os comportamentos agressivos e anti-sociais, em estudos sobre violência 

escolar (FANTE, 200-).

O comportamento agressivo entre estudantes é um problema universal, 

tradicionalmente admitido como natural e freqüentemente ignorado ou não 

valorizado pelos adultos. Quando abordamos a violência contra crianças e 

adolescentes e a vinculamos aos ambientes onde ocorre, a escola surge como um 

espaço ainda pouco explorado, principalmente com relação ao comportamento 

agressivo existente entre os próprios estudantes. A violência nas escolas é um 

problema social grave e complexo e, provavelmente, o tipo mais freqüente e 

visível de violência juvenil (LOPES NETO, 2005).

O bullying diz respeito a uma forma de afirmação de poder interpessoal, 

através da agressão e compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e 

repetidas, que ocorrem sem motivação evidente e são adotadas por um ou mais 

estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro de 

uma relação desigual de poder (LOPES NETO, 2005). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os programas que 

enfatizam as capacidades sociais e a aquisição de competências parecem estar 

entre as estratégias mais eficazes para a prevenção da violência juvenil. Os 

melhores resultados são obtidos através de intervenções precoces que envolvam 

pais, alunos e educadores (LOPES NETO, 2005).

“Na adolescência, pressupõe-se que os comportamentos de agressividade 

menos clamorosos, de tipo anti-social, sejam freqüentes” (COSTANTINI, 2004, 

p.55), mas eles não devem ser aceitos como normais para esta fase. Esses 

comportamentos, muitas vezes tidos como irrelevantes, ocorrem devido à 

ausência de intervenção dos adultos e é esta ausência que facilita a formação de 
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modelos de comportamentos que definem quem é vítima e quem é agressor. 

Muitos pais e professores acreditam que o crescimento psicológico dos 

adolescentes se dá naturalmente, porém, na realidade, o adolescente necessita 

da presença de adultos que imponham limites às suas transgressões, para que 

possam formar seu caráter (COSTANTINI, 2004).

Os adultos, especialmente os educadores, são essenciais para o combate 

ao bullying, podendo adotar ações de prevenção a este fenômeno, evitando 

possíveis comportamentos anti-sociais no futuro, pois estudos atuais demonstram 

que jovens agressivos e desordeiros são mais suscetíveis a envolverem-se com a 

criminalidade e o abuso de álcool, enquanto as vítimas podem passar por estados 

de extremo sofrimento e baixa auto-estima, gerando, futuramente, estados de 

ansiedade e mal-estar comportamental (COSTANTINI, 2004).

As pesquisas sobre bullying são recentes e os esforços estão voltados para 

a diminuição da exposição à violência no ambiente escolar, através de programas, 

atividades e instruções sobre esta temática que, para muitos, ainda é 

extremamente estranha. Estas pesquisas são de fundamental importância, visto 

que todos desejamos que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis, onde 

crianças e adolescentes possam desenvolver, ao máximo, os seus potenciais 

intelectuais e sociais. Portanto, não se pode admitir que sejam vítimas de 

violência, incluindo danos físicos e/ou psicológicos, dentro deste ambiente que 

deveria ser de relações exclusivamente benéficas.

Estudar como ocorre o bullying e os modos eficazes para sua diminuição, 

ou até mesmo extinção, é fundamental para que uma intervenção adequada seja 

feita. Abordar o bullying no contexto escolar é imprescindível para que se possa 

evitar, precocemente, as conseqüências que este poderia trazer para o futuro, não 

somente dos agressores, mas também das vítimas, pois tanto os traços de 

agressividade como os de passividade permanecem a vida inteira como 

características da personalidade do sujeito (COSTANTINI, 2004).

A idéia de conhecer melhor o fenômeno do bullying surgiu a partir de um 

interesse pessoal sobre o assunto, levando em consideração a importância das 

conseqüências deste fenômeno na vida das crianças e a falta de conhecimento e 
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preparo, por parte dos educadores, devido à adoção recente da terminologia 

bullying para caracterizar as situações continuadas de intimidação e abuso de 

poder.

Após busca de material on-line sobre bullying, foi possível perceber a 

importância de estudar o tema, pois há grande diferença entre o número extenso 

de trabalhos estrangeiros, principalmente na Europa e Estados Unidos, e a 

pequena quantidade de pesquisas sobre bullying no Brasil. A escassa produção e 

os resultados dessas pesquisas demonstram a necessidade de trabalhar o 

fenômeno no principal contexto em que ocorre: a escola.

Este trabalho visou analisar a percepção dos educadores quanto ao 

fenômeno do bullying. Para essa finalidade, três objetivos foram delineados: 

levantar o conhecimento desses profissionais sobre o bullying no ambiente 

escolar; identificar a importância que atribuem ao fenômeno do bullying na escola;

e, por fim, verificar quais estratégias utilizam para lidar com os casos na escola.

Os resultados desta pesquisa servem de alerta aos órgãos responsáveis 

pela Rede Municipal de Ensino de Itajaí quanto à emergência de providências que 

proporcionem intervenções adequadas para a prevenção do bullying no ambiente 

escolar.

Essa pesquisa pode servir como base para futuras intervenções a respeito 

do bullying, visto que indica várias características sobre seu funcionamento, 

identifica os principais envolvidos, cita exemplos de casos reais e oferece 

sugestões de prevenção, com o intuito de conscientizar a todos sobre a 

importância de se estudar o tema.
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 O que é bullying?

O aumento do comportamento agressivo entre estudantes é um dos fatores 

que mais preocupa educadores e pais. Este tipo de comportamento pode ser visto 

em suas formas mais suaves, como brigas por razões fúteis, até as suas formas 

mais graves, como abuso de poder do mais forte em relação ao mais fraco, 

através de severa intimidação física e/ou psicológica (COSTANTINI, 2004).

O bullying foi reconhecido recentemente como um problema de saúde para 

crianças que freqüentam escolas por estar associado com um extenso número de 

problemas de ajustamento, incluindo saúde mental pobre e comportamento 

violento (GRAHAM; JUVONEN; SCHUSTER, 2006). Derivado do termo inglês 

bully, que significa tiranizar, ameaçar, intimidar e maltratar (MICHAELIS, 2002), o 

bullying é uma modalidade grave de violência escolar, ou seja, uma forma de 

agressão na qual há um desequilíbrio entre o poder do agressor e o da vítima. 

O termo bullying é adotado, visto que ainda não existe uma palavra 

equivalente na língua portuguesa, mas estudiosos do assunto começam a utilizar 

denominações como: violência moral, vitimização ou maltrato entre pares, 

sabendo que se trata de um fenômeno onde a agressão acontece entre iguais e, 

neste caso, entre escolares. Por ser um tema recente (primeiras pesquisas na 

década de 90), cada país tenta encontrar uma palavra em sua língua que abranja 

amplamente o significado do termo (CAVALCANTE, 2004).

Pesquisadores (COSTANTINI, 2004; SIMMONS, 2004) definem o bullying

devido à presença característica de três elementos fundamentais: o 

comportamento deve ser agressivo e negativo; executado repetidamente; e 

ocorrendo em um relacionamento onde há desequilíbrio de poder entre as partes.

Não são conflitos normais ou brigas que ocorrem entre estudantes, mas 
verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças que, 
sistematicamente, com violência física e psicológica, são repetidamente 
impostos a indivíduos particularmente mais vulneráveis e incapazes de 
se defenderem, o que os leva no mais das vezes a uma condição de 
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sujeição, sofrimento psicológico, isolamento e marginalização 
(COSTANTINI, 2004, p. 69).

O bullying pode ser físico, verbal e/ou psicológico; direto ou indireto. É um 

conjunto de comportamentos repetidos e agressivos, de uma pessoa ou grupo de 

pessoas, com relação à(às) outra(s) e pode envolver empurrões, xingamentos, 

afastamento, roubo do lanche ou até fofoca. A forma direta envolve todos os tipos 

de agressão física ou verbal, como chutar e bater, ameaçar, chamar de nomes 

(apelidos) e insultar. Já o bullying indireto inclui aspectos de isolamento social, 

como ignorar e excluir. Na maioria das vezes, o bullying direto é mais freqüente 

com meninos, enquanto o indireto é mais comum com meninas. De modo geral, 

bullying é usar o poder ou força para intimidar ou perseguir o(s) outro(s) (CRAIG; 

PEPLER, 2000; HIRASING; WAL; WIT, 2006; PRCAE, 2004).

Comumente torna-se mais fácil identificar entre os meninos um autor de 

bullying, pois suas ações são mais expansivas e agressivas. Eles chutam, gritam, 

empurram, batem, etc. São considerados “valentões”, temíveis, poderosos. Já 

entre as meninas, o problema não é tão explícito, ocorre de forma mais velada. As 

manifestações entre meninas podem envolver fofocas, boatos, olhares, isolamento 

e exclusão (CAVALCANTE, 2004). O bullying entre meninas é considerado uma 

agressão alternativa, pois ocorre de maneira “oculta”, fazendo uso da linguagem 

corporal e dos relacionamentos (SIMMONS, 2004).

2.2 Os personagens do bullying

As crianças e adolescentes podem ser classificados como: vítimas, 

agressores ou testemunhas, de acordo com sua atitude frente ao bullying. Não 

existem evidências em relação ao modo como ocorre a adoção dos papéis, de 

forma que estes podem variar de acordo com as circunstâncias (CRAIG; PEPLER, 

2000).

As vítimas de bullying geralmente são pessoas ou grupos que sofrem as 

conseqüências de comportamentos de outros e que não possuem habilidade para 

reagir ou interromper os atos danosos contra si, pois apresentam fortes 

sentimentos de insegurança que as impedem de solicitar ajuda (PRCAE, 2004). 



14

“São jovens que aparentemente parecem encarar a vida com dificuldade e 

excessiva passividade, têm poucas habilidades sociais e comunicativas e, 

principalmente, não cometem ações agressivas” (COSTANTINI, 2004, p.61).

Frequentemente, as vítimas têm medo de ir à escola e quando vão sofrem 

em silêncio. Ao invés de reagir e pedir ajuda, elas se isolam, ficam deprimidas, 

pensam em abandonar os estudos, não se acham boas o suficiente para fazer 

amigos, apresentam queda no rendimento escolar e evitam falar sobre a situação 

problemática (CAVALCANTE, 2004).

A criança ou adolescente vítima de bullying é constantemente rejeitada, 

isolada e humilhada a ponto de não conseguir se relacionar com quem deseja, se 

vendo impedida de brincar livremente e de fazer trabalhos em grupo, devido ao 

medo de sofrer as conseqüências que os mais fortes e intolerantes lhe impõem 

(LIMA, 2004).

Crianças vítimas de bullying podem acumular sua agressividade e canalizá-

la para elas mesmas, se autoprejudicando e podendo vir a desenvolver atitudes 

autodestrutivas, de isolamento, problemas de alimentação e, até mesmo, estados 

depressivos (COSTANTINI, 2004). Esses jovens, dependendo de suas 

características individuais, recursos pessoais e de sua relação com os diferentes 

contextos em que vivem, poderão não superar os traumas sofridos na escola, 

desenvolvendo sentimentos negativos e de baixa auto-estima, tornando-se adultos 

com problemas sérios de relacionamento (PRCAE, 2004). Atualmente, ser vítima 

de bullying está sendo associado com um risco maior de depressão, ideação 

suicida e solidão (HIRASING; WAL; WIT, 2006).

Os agressores, ou bullies, normalmente aprendem sobre o poder da 

agressão em casa, através dos adultos. São crianças dominadoras, que 

descobriram que através da agressão poderiam se tornar líderes de um grupo. 

Seu modus operandi consiste na humilhação física ou psicológica de colegas 

suscetíveis para ascender ao topo da ordem social (SCHAFER, 2005). Querem 

chamar atenção das pessoas e, para isso, agem como “valentões”, adotando 

comportamentos de intimidação e provocação. Acham que todos devem atender 

aos seus desejos e não conseguem colocar-se no lugar do outro. Assim como as 
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vítimas, apresentam dificuldades de relacionamento interpessoal e são inseguros. 

Algumas crianças envolvem-se com eles não por amizade, mas sim por medo 

(CHEDID; NOGUEIRA, [2001?]; GOLDBLOOM, 2001).

O agressor pode ser de ambos os sexos. Tem caráter violento e 
perverso, com poder de liderança, obtido por meio da força e da 
agressividade. Age sozinho ou em grupo. Geralmente é oriundo de 
família desestruturada, em que há parcial ou total ausência de 
afetividade. Apresenta aversão às normas; não aceita ser contrariado, 
geralmente está envolvido em atos de pequenos delitos, como roubo e/ou 
vandalismo. Seu desempenho escolar é deficitário, mas isso não 
configura uma dificuldade de aprendizagem, já que muitos apresentam, 
nas séries iniciais, rendimento normal ou acima da média (SILVA, 2006, 
não paginado).

As conseqüências do bullying para os agressores compreendem o 

distanciamento e a falta de adaptação aos objetivos escolares, a supervalorização 

da violência como forma de obtenção de poder, o desenvolvimento de habilidades 

para futuras condutas delituosas, além da projeção de condutas violentas para a 

vida adulta (FANTE, 200-).

As testemunhas ou espectadores são aquelas crianças ou adolescentes 

que apenas observam o bullying e estão presentes na maioria dos casos, seja no 

parque da escola ou na sala de aula e se tornam inseguras e temerosas quanto ao 

fato. A maior parte dessas testemunhas não se sente bem em observar situações 

de bullying, mas são poucas as que interferem. Normalmente, o espectador não 

delata o bullying por medo de tornar-se alvo ou por já ter sido anteriormente 

ignorado pelos adultos ao fazê-lo (CRAIG; PEPLER, 2000; CHEDID; NOGUEIRA, 

[2001?]).

Para Silva (2006), os espectadores são alunos que adotam a “lei do 

silêncio”. Testemunham a tudo, mas não tomam partido, nem saem em defesa do 

agredido. A autora também inclui neste grupo aqueles alunos que não participam 

dos ataques, mas manifestam apoio ao agressor.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) realizou uma pesquisa nos grandes centros do Brasil. Os resultados 

indicaram que aproximadamente 60% dos jovens entre 14 e 19 anos foram vítimas 

de violência em instituições de ensino nos últimos anos. Quase todas as 
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pesquisas mostram que os meninos lideram os casos de agressão. Eles 

representam 60% do total (TROMM, 2006).

2.3 O cenário do bullying

O bullying pode acontecer em qualquer contexto no qual seres humanos 

interajam, tais como escolas, universidades, famílias, entre vizinhos e em locais de 

trabalho. Em escolas, o bullying geralmente ocorre em áreas com supervisão 

adulta mínima ou inexistente (PRCAE, 2004).

De acordo com uma pesquisa realizada em Portugal e no Reino Unido, o 

principal local para a ocorrência do bullying na escola é o pátio e os momentos 

mais freqüentes são a hora do recreio e os tempos livres antes, depois e entre as 

aulas. Segundo este estudo, o estado em que se encontram os pátios das escolas 

é convidativo para a existência das práticas de bullying entre as crianças 

(PEREIRA; NETO; SMITH, 1997).

Os fatores que parecem associar as práticas de bullying aos pátios 

escolares estão relacionados à ausência de supervisão de adultos, superlotação 

dos pátios, dificuldades de manejo do tempo de recreio e ausência de 

estabelecimento de regras para facilitar as brincadeiras das crianças. Atualmente, 

as crianças passam mais tempo no recreio e, portanto, a ausência de atividades 

lúdicas de integração entre elas pode contribuir para ocorrência do bullying, sendo 

necessário um planejamento de melhoras nas áreas e espaços onde se dão os 

jogos, brincadeiras e práticas desportivas. Assim, a competição pelos escassos 

espaços pode atuar como mola propulsora da agressividade infantil (PEREIRA; 

NETO; SMITH, 1997).

Uma nova modalidade de bullying está ocorrendo através dos meios 

eletrônicos: é o ciberbullying. Este tipo de bullying se torna visível por meio de 

mensagens difamatórias ou ameaçadoras que circulam por e-mails, sites, blogs, 

pagers, orkut e celulares. É praticamente uma extensão do que ocorre na escola, 

porém, nestas situações, a vítima não está em frente ao agressor, aumentando, 
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assim, a crueldade dos comentários e ameaças. O ciberbullying é uma forma de 

ridicularizar e torturar ainda mais as vítimas (CAVALCANTE, 2004).

Pesquisas do Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o 

Bullying Escolar (CEMEOBES) apontam que o bullying atinge 45% dos estudantes 

do Ensino Fundamental. Não existe classe social para ocorrer ou idade 

determinada, podendo ser percebido da Educação Infantil ao Ensino Médio 

(TROMM, 2006).

2.4 Características Observáveis e Modus Operandi

O bullying pode ser identificado através de ações como: colocar apelidos, 

ofender, zoar, gozar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, discriminar, 

excluir, isolar, ignorar, intimidar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, 

tiranizar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences 

(PALÁCIOS; REGO, 2006). Muitas crianças recebem apelidos relacionados a 

aspectos físicos e de desempenho (gordinho, vara pau, zarolho, burro, chato, etc.) 

(SACCHETTO, 200-).

Situações de bullying abarcam uma combinação entre intimidação e 

humilhação. Exemplos das técnicas utilizadas pelos bullies podem ser: insultar a 

vítima; atacar fisicamente; interferir com a propriedade pessoal da vítima, 

danificando-a; espalhar rumores negativos; depreciar a vítima; fazer com que a 

vítima faça coisas que não quer; colocar a vítima em situação problemática com

outrem; fazer comentários depreciativos sobre a família da pessoa, local de 

moradia, aparência, orientação sexual, religião, renda, nacionalidade, etc.; isolar 

socialmente; praticar ciberbullying; usar chantagem; fazer ameaças; “grafitagem” 

depreciativa; usar de sarcasmo para se passar por amigo; entre outras (CHEDID; 

NOGUEIRA, [2001?]).

Para Simmons (2004, p.27), “a agressão é marca registrada da 

masculinidade”. Segundo a autora, a popularidade dos meninos pode ser medida 

por sua capacidade de jogar duro. Para conseguir o respeito dos colegas, meninos 

fazem uso de atitudes firmes, impertinentes, dominadoras e confiantes.
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Enquanto os meninos usam a agressão física para intimidar, as meninas 

têm sua própria maneira de maltratar e humilhar. Entre elas são mais freqüentes 

as agressões verbais, a disseminação de boatos sobre o comportamento sexual 

das colegas e o isolamento do grupo (COLAVITTI, 2001).

Uma grande quantidade de raiva das garotas passa tranquilamente por 
baixo dos radares de professores, orientadores e pais [...]. Meninas, 
sempre respeitosas, tendem a agredir silenciosamente. Elas disparam 
olhares, passam bilhetes e espalham boatos. Suas ações, embora às 
vezes físicas, são tipicamente mais psicológicas e, portanto, invisíveis [...] 
(SIMMONS, 2004, p.19).

Dan Olweus (apud SILVA, 2006), um dos pioneiros no estudo do bullying, 

aponta algumas características que podem ser úteis para identificar vítimas e 

agressores, tanto na escola, como em casa. O quadro abaixo representa esses 

aspectos:

Quadro 1: Vítimas e Agressores
ESCOLA CASA

VÍTIMA

Está isolada durante o recreio ou 

procura ficar próxima a um adulto; 

na sala de aula tem dificuldade de 

falar frente aos demais; nos jogos 

em equipe é sempre a última a ser 

escolhida; apresenta aspecto 

deprimido ou aflito; falta às aulas 

com freqüência; perde 

constantemente seus pertences; 

etc.

Muda de humor de maneira 

inesperada; regressa da escola com 

roupas rasgadas ou material escolar 

danificado; apresenta desleixo 

progressivo nas tarefas escolares; 

apresenta contusões, feridas, 

arranhões; possui poucos amigos; 

dá desculpas para não ir à aula; 

pede dinheiro extra à família; etc.

AGRESSOR

Faz brincadeiras ou gozações; 

coloca apelidos nos colegas ou 

chama-os de modo desdenhoso; 

insulta, menospreza, ridiculariza ou 

difama os outros; faz ameaças e dá 

ordens; incomoda, empurra, bate, 

etc; envolve-se em 

desentendimentos; pega materiais, 

dinheiro e outros pertences, sem o 

consentimento alheio; etc.

Regressa da escola com ar de 

superioridade; atitude hostil, 

desafiante e agressiva com os 

membros da família; tenta 

exteriorizar autoridade sobre 

alguém; porta objetos sem justificar 

a origem; etc.

Fonte: dados retirados de Silva, 2006
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2.5 Alguns casos reais de bullying: uma forma de esclarecer o fenômeno

Muitos educadores apresentam dificuldades em diferenciar episódios 

isolados de agressividade e violência, de verdadeiras situações de bullying. Para 

eles, qualquer comportamento hostil pode ser caracterizado como bullying, o que 

se sabe incorreto, visto que para ser bullying, é necessário continuidade e 

repetição da agressão entre os pares (LOPES NETO, 2005).

Após a definição do que é o bullying, é interessante apresentar alguns 

casos reais, visando evitar possíveis confusões no julgamento do que é e o que 

não é bullying. O quadro a seguir ilustra alguns exemplos:

Quadro 2: Casos Reais
CASO 1

*

Edimar era um jovem humilde e tímido de 18 anos que vivia na pacata cidade de 
Taiúva, no estado de São Paulo. Os seus colegas fizeram-no motivo de chacota 
porque era muito gordo.  Puseram-lhe os apelidos de “gordo”, “mongolóide”,
“elefante-cor-de-rosa” e “vinagrão”, por tomar vinagre de maçã todos os dias, no 
seu esforço para emagrecer. No dia 27 de janeiro de 2003, ele entrou na escola 
armado e atirou contra seis alunos, uma professora e o zelador, matando-se a 
seguir. Foi o caminho que encontrou para vingar-se das humilhações sofridas

CASO 2

*

Na cidade de Remanso, na Bahia, Denilton, um adolescente de 17 anos, tímido e 
introvertido, foi excluído do círculo de colegas da escola. Revoltado com os anos 
de humilhações a que fora submetido, resolveu pôr um fim a essa situação. Foi à 
escola, que estava fechada. Dirigiu-se então à casa do seu agressor principal. Lá 
chegando, chamou-o pelo nome e o matou na porta da casa com um tiro na 
cabeça. Dirigiu-se então   à escola de informática onde estava matriculado,  em 
busca dos outros agressores. Atirou em funcionários e alunos, atingindo fatalmente 
na cabeça uma secretária. Quando tentava recarregar a arma foi imobilizado e 
detido.

CASO 3

*

Luis Antônio, um garoto de 11 anos, sempre gostou de estudar. Porém, ao mudar 
de Natal para Recife, não queria mais ir à escola. Por causa do seu sotaque 
diferente, passou a ser objeto da violência de colegas que “não iam com a sua 
cara”. Batiam-lhe, empurravam-no, davam-lhe murros e chutes. Em uma manhã 
antes do início das aulas, apanhou de alguns meninos que o ameaçaram com a 
“hora da saída”. Aterrorizado pelas agressões que o esperavam, por volta das dez 
e meia, saiu correndo da escola e nunca mais foi visto. Algum tempo depois, um 
corpo com características semelhantes ao dele, em estado de putrefação, foi
conduzido ao IML para perícia.

CASO 4

**

Relato de um agressor: “Tinha um garoto na minha sala que todos diziam ser gay e 
o zoavam muito por isso. Um dia ele não agüentou tanta gozação e começou a 
chorar. Então eu disse que era bem a atitude de um gay ficar chorando na frente 
da sala inteira. Ele começou a chorar mais ainda e o pior é que eu achava 
engraçado ver ele chorando e comecei a zoar mais. Os outros ficavam rindo do 
que eu falava e isso me fazia sentir ainda melhor, aí que eu comecei com esse 
hábito. As pessoas começavam a me copiar e a coisa ficava cada vez pior, os 
caras davam ‘chá de cueca’ nele quase todo dia. Eu gostava de ver ele em pânico 
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e gritando histérico, porque eu achava aquilo engraçado. Até que uma vez, quando 
a gente tava zoando, ele começou a chorar e ficar sem ar e nós ficamos com medo 
de acontecer alguma coisa, então eu procurei um professor que eu sabia que iria 
me escutar e aí conversamos. A gente falou sobre minha família e ele me 
perguntou se eu gostava que ficassem tirando sarro de mim por qualquer coisa, e 
claro eu respondi que não. Era assim que o menino da minha sala se sentia. Eu 
tomei coragem e fui pedir desculpas pra ele, lógico, de primeira ele não me 
desculpou, mas a gente conversou direito e se entendeu. Hoje não somos amigos, 
só colegas de sala, mas eu o respeito”.

CASO 5

***

Numa época em que não se falava muito de bullying, a advogada Clara começou a 
notar mudanças em sua única filha, na época com 13 anos. De menina doce e 
estudiosa, Marina virou garota-problema. Não gostava da escola, se vestia de 
preto e tornou-se agressiva. Clara não entendia onde estava o problema nem 
imaginava que no colégio, Marina sofria. Perseguida por uma menina, foi tachada 
de homossexual porque tinha cabelo curto. Sozinha, mergulhou na depressão. A 
mãe só descobriu a história quando a filha tentou se matar no colégio. "Eu soube 
porque, no dia seguinte, li uma carta no seu computador. Desesperada, corri para 
a escola e a tirei de lá". A mudança de escola, porém, não livrou Marina dos 
problemas. Sua ex-turma começou a atacá-la pela internet. Vítima do ciberbullying, 
voltou a ter paz quando seu pai foi até a antiga escola e ameaçou chamar a polícia. 
O colégio não tinha tomado nenhuma atitude até então.

Fonte: * Fante, 2005; ** Marquezin, 2004; *** Tófoli, 2006

2.6 As razões do bullying

O bullying não é um fenômeno que surge de repente, sem origem 

explicável. Os envolvidos com este problema freqüentemente têm um histórico 

familiar que os predispõem a se tornarem vítimas ou agressores. Crianças que 

passam muito tempo sozinhas em casa, que têm carência afetiva ou falta de 

limites podem vir a ser agressores. As vítimas, normalmente, são crianças 

humilhadas pelos pais em casa, ou possuem algum atributo que as diferencia dos 

demais (TROMM, 2006).

O comportamento agressivo entre estudantes pode ser influenciado por 

fatores individuais, familiares e ambientais. Os aspectos individuais estão 

relacionados a questões de temperamento, sexo, condição biológica e condição 

cognitiva. Já a família influencia através do vínculo e do modelo educacional 

doméstico. Entre os fatores ambientais é possível incluir a televisão, os 

videogames, a escola e a situação sócio-econômica. Porém, esses três fatores 

não influenciam do mesmo modo as pessoas (BALLONE, 2004). 

Os agressores vêm de lares onde os pais possuem estilos de autoridade 

inconsistentes e tendem a agir impulsivamente. As teorias de aprendizagem social 
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e de desregulação emocional apontam que crianças expostas à violência entre 

parceiros íntimos em seus lares podem possuir um risco especial de aprender 

padrões negativos de relacionamentos (BAUER et al, 2006).

Nunes e Abramovay (2003 apud MARRIEL et al, 2006) associam alguns 

aspectos à violência escolar, são eles: gênero; idade; etnia; família; ambiente 

externo; insatisfação/frustração com as instituições e a gestão pública; exclusão 

social; exercício de poder. A diferença de gênero aponta para a facilidade e 

capacidade precoce de socialização e adaptação ao grupo, das meninas, em 

comparação com os meninos.

A pesquisadora Cléo Fante (200-) acredita que a origem do comportamento 

abusivo entre as crianças deve-se às suas vivências familiares, abrangendo a 

carência afetiva, a ausência de limites e o modo de afirmação de poder/autoridade 

de seus pais, que fazem uso de dinâmicas familiares “educativas” envolvendo 

maus-tratos físicos e explosões emocionais violentas.

Sendo repetidamente exposta a estímulos agressivos, aversivos ao seu 
psiquismo, a criança os introjeta inconscientemente ao seu repertório 
comportamental e transforma-se posteriormente em uma dinâmica 
psíquica ‘mandante’ de suas ações e reações. Dessa forma, se tornará 
predisposta a reproduzir a agressividade sofrida ou a reprimi-la, 
comprometendo, assim, seu processo de desenvolvimento social 
(FANTE, 200-, não paginado).

Lopes Neto (apud BESSA, 2004) relata que o aluno autor de bullying

geralmente procede de famílias onde a violência é utilizada como forma de poder 

ou que possuem relação afetiva pobre. O autor também aponta alguns fatores de 

risco para a manifestação do bullying, são eles: fatores econômicos, sociais e 

culturais; aspectos inatos de temperamento; e influências de familiares, de 

amigos, da escola e da comunidade.

Tanto o excesso de agressividade, quanto a falta, geralmente estão 

relacionados a uma infância problemática, um contexto familiar condicionador e a 

situações emocionais conturbadas, ligadas a questões de auto-estima. Os 

adolescentes que se expressam agressivamente, chamando atenção através da 

violência, assim como os que agem passivamente, sendo submissos e 

conformados, possuem uma 
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doença do eu, caracterizada por uma tensão constante, por uma contínua 
insatisfação, por um sentimento de vazio e de inutilidade que os induzem 
a comportamentos problemáticos, gerando hiperativismo e isolamento, 
violência verbal e dificuldade de comunicação, distúrbios alimentares 
(anorexia, bulimia) e uso de fármacos ou drogas para aliviar as 
ansiedades, as frustrações, as carências afetivas (COSTANTINI, 2004, 
p.63).

2.7 A escola e o bullying

Atualmente, a escola encontra-se em um estado de vulnerabilidade quanto 

à violência, reduzindo sua força socializadora e permitindo que seus alunos 

encarem-na como um fenômeno normal e implicado no contexto escolar 

(MARRIEL et al, 2006). Tendo isso em vista, urge a necessidade de se pensar em 

estratégias de redução, prevenção e combate à violência escolar.

Infelizmente, a maioria das escolas brasileiras nega a existência de bullying

ou finge que o problema não existe. No entanto, as escolas que encaram o 

bullying de frente e desenvolvem estratégias para lidar com ele estão evoluindo 

em termos de educação, trabalhando para a cidadania e promovendo o respeito 

entre os alunos (LOPES NETO apud BESSA, 2004). 

Algumas pesquisas apontam para o fato das vítimas não se recuperarem, 

pois não encontram proteção física, reforço psicológico ou ajuda, por parte dos 

adultos, na interrupção da situação de bullying. Para a criança intimidada, sair do 

papel de vítima refere-se a abandonar o intenso sofrimento e impotência 

psicológica em que se vê envolvida. Assim, é necessário que se ponham em 

prática ações que mostrem à criança que a situação é reversível, ou seja, que a 

realidade é modificável. Esta atitude pode impulsionar a vítima a tomar coragem e 

mudar seu autoconceito (COSTANTINI, 2004).

No que se refere ao intimidador, este não encontra barreiras contra sua 

impulsividade e agressividade, sentindo-se livre em um contexto que, do seu 

ponto de vista, parece sem regras. Não há na escola, adultos preparados e 

disponíveis para escutá-lo e ajudá-lo a adotar atitudes mais sociáveis, dissolvendo 

o papel que construiu para si mesmo e construindo relações interpessoais 

significativas (COSTANTINI, 2004).
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Para controlar a ocorrência do bullying, é mister que haja participação de 

toda a escola na adoção de medidas preventivas. Professores e supervisores 

precisam monitorar atividades em parques e intervalos, assegurando que 

nenhuma criança está sendo humilhada ou excluída. Se necessário, a direção da 

escola deve alertar os alunos e também seus pais. É sugerido, ainda, que o 

professor esteja disponível para escutar os alunos, evitando dar respostas do tipo: 

“isso não é nada” ou “é só uma brincadeirinha”. Propostas que envolvam a 

participação ativa dos alunos são sempre indicadas. Promover atividades e jogos 

em grupo, com o objetivo de reforçar a importância da socialização e do respeito 

mútuo entre as crianças é outra possibilidade. Por um lado, é preciso apoiar as 

crianças vítimas e, por outro, é imprescindível fazer um trabalho especial com os

alunos propensos a cometer violência contra os colegas, professores e 

funcionários (COLAVITTI, 2001; LOPES NETO apud BESSA, 2004; LIMA, 2004; 

SACCHETTO, 200-).

A adoção, por parte dos professores, de atitudes afetuosas simples que 

expressem respeito pode ter efeitos positivos, gerando alívio nos estudantes. 

Demonstrar confiança na capacidade dos estudantes e permitir que eles se 

expressem proporciona um entrosamento prazeroso entre eles, promove auto-

estima e, conseqüentemente, contribui para a diminuição da violência escolar 

(MARRIEL et al, 2006).

Essa constatação baseia-se no conhecimento de que a auto-estima que 
a criança aos poucos desenvolve é, em grande parte, interiorização da 
estima que se tem por ela e da confiança da qual é alvo [...]. A auto-
estima poderá ser trabalhada para que o aluno tenha uma visão melhor 
de si. Esse enfoque poderá diminuir o conflito tanto na escola quanto na 
família, já que possibilita que o estudante lide mais facilmente com as 
mudanças que tem de enfrentar, em especial, na fase da adolescência. 
Além disso, favorece o respeito ao espaço dos colegas, da família, dos 
professores e dos outros indivíduos que fazem parte de sua vida 
(MARRIEL et al, 2006, p. 14).

Uma vez que a criança vivenciou o bullying, ela tem a opção de tentar 

resolver o conflito sozinha ou de informar o professor. Professores que falham em 

intervir ou que apenas punem os bullies contribuem para uma experiência de 

solidão na criança, visto que a punição não é uma estratégia efetiva a longo-prazo 

para lidar com situações de agressão entre pares. Simplesmente identificar os 
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agressores e puni-los está longe de ser uma abordagem terapêutica e as políticas 

de não-tolerância relacionadas à suspensão ou expulsão que têm sido adotadas 

em muitas escolas criam ainda mais problemas e representam sérias 

oportunidades perdidas de ajudar as crianças com problemas. Intervenções mais 

efetivas de professores são aquelas tentativas que contribuem para a resolução 

interpessoal entre a vítima e o agressor (BERGUNO et al, 2004; SPIVAK, 2003). 

Mas o que acontece quando um educador vê, por exemplo, um aluno 

empurrando outro? Normalmente, a reação do educador é a de ir até o local, punir

o aluno que empurrou e ajudar a vítima. Alguns educadores até pedem 

explicações. Contudo, se o educador acredita que um dos estudantes está sempre 

envolvido em confusões, ele provavelmente culpará este aluno, independente do 

fato de ser ou não quem empurrou (BEAUDOIN; TAYLOR, 2006). Percebe-se, 

assim, que a relação que os professores mantêm com seus alunos e sua opinião 

sobre eles influencia consideravelmente no julgamento de possíveis situações de 

bullying.

De acordo com Beaudoin e Taylor (2006), os educadores dispõem de um 

poderoso instrumento para lidar com o bullying: a exteriorização. Exteriorizar 

significa caracterizar o problema como algo distinto da identidade da pessoa. No 

caso do bullying, seria reconhecer que os problemas não são indicativos da 

personalidade dos alunos ou de como eles gostariam de ser. A exteriorização 

transforma a percepção dos alunos, que passam a odiar o problema, ao invés de 

odiar o outro.  Optando pela exteriorização, o professor pode obter resultados 

significativos tanto para o agressor, quanto para a vítima.

Durante uma conversa voltada para a exteriorização, os indivíduos 
sentem-se ouvidos e compreendidos e passam a envolver-se menos com 
a autodefesa ou com a acusação, pois o foco incide naturalmente sobre 
uma experiência exteriorizada do conflito [...]. O papel mais útil que os 
educadores podem assumir é o da criação de um contexto no qual os 
alunos possam refletir a respeito de sua experiência, examinar sua 
posição e ampliar o alcance de sua perspectiva (BEAUDOIN; TAYLOR, 
2006, p. 66).

As autoras sugerem, ainda, algumas opções adicionais de resolução dos 

conflitos que podem ser adotadas pelos educadores, como: dar liberdade aos 

alunos para que escolham o que consideram mais útil no momento; criar um 
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contexto para que os envolvidos possam conversar e, se possível, chegar a uma 

decisão; e, se for necessária a participação de um adulto, assegurar que este 

ouça com cuidado a versão de cada um (BEAUDOIN; TAYLOR, 2006).

2.8 Conscientização e Prevenção

Na realidade brasileira, quando não há uma atitude de prevenção e 

combate ao bullying, o ambiente escolar torna-se totalmente contaminado. Todos 

os alunos são afetados negativamente, inclusive as testemunhas, causando 

ansiedade e medo. Alguns alunos podem até se tornar autores de bullying ao 

perceberem que este comportamento agressivo não está trazendo nenhuma 

conseqüência para quem o pratica.

É imperativo que a escola conscientize-se da gravidade do bullying. Os 

professores e demais pessoas ligadas ao espaço escolar precisam desenvolver 

um olhar mais atento ao fenômeno, observando sinais de violência, procurando 

identificar agressores, dar assistência às vítimas e transformar testemunhas em 

aliados (SILVA, 2006).

A dificuldade é que, na maioria das vezes, a perspectiva de prevenção na 

escola acontece motivada por situações emergenciais, com a adoção de medidas 

repressivas, o que não soluciona o problema efetivamente e descaracteriza 

estratégias de longo-prazo (MARRIEL et al, 2006). Programas de prevenção 

necessitam fazer parte da rotina da escola como ações atitudinais e não apenas 

conceituais (SILVA, 2006), estando imbricados na práxis de cada profissional 

inserido na escola.

Não dar a devida importância à aflição social e emocional das vítimas por 

falta de entendimento do problema ou falta de recursos de saúde mental é outra 

oportunidade perdida de ajudar. Crianças vítimas de bullying necessitam de 

atenção especial. Não é correto agir de modo a culpar as crianças por 

comportamentos que são desenvolvidos como resultado de influências sociais e 

ambientais, como o ambiente do lar, circunstâncias da comunidade, imagens da 

mídia, etc. É preciso identificar meios de transformar as normas sociais e valores 
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vigentes nas escolas e comunidades, em valores que promovam interações 

saudáveis entre pares e rejeitem ações de bullying, intimidações e outras formas 

de coerção física e verbal vistas como aceitáveis (SPIVAK, 2003).

É preciso também incorporar um melhor entendimento sobre a questão do 

bullying nos treinamentos de professores, mas não é correto depositar esta carga 

somente neles, pois já estão sobrecarregados com outras responsabilidades. Se 

as escolas querem conhecer melhor as necessidades das crianças, então, 

médicos, profissionais de saúde mental, programas de jovens, e outros sistemas 

de serviços humanos precisam estar mais envolvidos. Dirigir-se à violência deve 

incluir uma vasta visão que tome a questão do bullying como integrada em um 

quadro mais amplo e com mais soluções. A verdadeira e efetiva prevenção da 

violência requer uma resposta compreensiva que abranja todos os segmentos da 

comunidade (SPIVAK, 2003).

Entre os profissionais que podem contribuir para a redução da violência 

escolar, o psicólogo educacional merece lugar de destaque, visto que 

a feição da violência que se faz visível na escola, atualmente, reitera a 
necessidade de um profissional que, ao lidar com o problema, seja capaz 
de articular aspectos das realidades familiar, social, comunitária e 
educacional e pensá-los sob o ponto de vista do comportamento 
daqueles alunos considerados problemas, das suas condutas, como 
historicamente vem sendo a função do psicólogo escolar (CAMPOS et al,
2005).

Com a consciência de que a escola, além de ser um rico espaço de 

socialização de seus membros, é também espelho do que acontece na sociedade, 

torna-se imprescindível

reconhecer a escola como lugar privilegiado de transformação para uma 
sociedade menos violenta, pelo seu potencial que vai além da 
transmissão de conhecimentos. Investir na inserção de valores e 
conhecimentos paralelamente à das disciplinas exigidas para a formação 
acadêmica dos alunos é um caminho bastante frutífero. Investir na 
melhoria da relação professor-aluno é um alvo a ser destacado, dada a 
sua relevância na atuação sob a violência e no desenvolvimento de 
características individuais, como a auto-estima (MARRIEL et al, 2006).

A partir da conscientização de todos os personagens inseridos na escola é 

que se torna possível a progressiva eliminação do bullying. Ter claro o que é o 
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bullying, quem está envolvido, onde ocorre, etc, é fundamental para que se 

possam desenvolver estratégias eficazes para lidar com o fenômeno.

Programas de formação continuada de professores, debates entre alunos 

sobre as formas da violência, estímulo à interação entre os alunos, espaços para o 

lazer e a integração, comunicação entre escola, pais e professores, bom 

relacionamento professor-aluno, são apenas algumas das inúmeras maneiras de 

diminuir e, quem sabe, evitar o bullying e a violência escolar.

Acreditar que o bullying é “uma fase natural” na vida dos alunos ou que é 

parte integrante da infância e da adolescência é corroborar a idéia de que não é 

necessário intervir na agressividade dos estudantes, pois com o tempo ela irá 

passar. É preciso ter em mente a seriedade do bullying e as conseqüências que 

este pode acarretar na vida dos estudantes. Só assim, será possível adotar 

estratégias de prevenção e combate ao bullying, pautadas na realidade de cada 

contexto escolar.
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 Sujeitos

Tendo em vista que a pesquisa qualitativa baseia-se na representatividade 

dos sujeitos frente ao fenômeno investigado, não necessitando assim de um 

número grande de participantes para sua validade, a amostra desta pesquisa foi 

constituída por sete sujeitos vinculados significativamente com o tema investigado, 

incluindo: quatro professores, uma diretora, uma vice-diretora e uma orientadora 

educacional.

A pesquisa foi realizada junto a uma escola da Rede Pública Municipal de 

Ensino, da cidade de Itajaí, Santa Catarina. A seleção desta escola ocorreu devido 

ao conhecimento prévio da existência de diversas situações de violência, 

informado por algumas estagiárias que atuavam na instituição.

A autorização da escola foi obtida por meio de uma Carta de Apresentação 

(Apêndice 1) entregue à diretora. Os participantes também assentiram seu 

envolvimento através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 2). 

Os quatro professores foram divididos de acordo com as duas fases do 

desenvolvimento que se pretendeu investigar: a infância e a adolescência. Dessa 

forma, selecionaram-se dois professores do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série e 

dois professores de 5ª a 8ª série. Esta divisão foi realizada a fim de verificar se 

existiriam diferenças nas respostas, visto que 2 professores trabalhavam com 

crianças e 2 com adolescentes. Porém, estas especificidades quanto às fases do 

desenvolvimento não foram encontradas.

A escolha do número de professores pode ser justificada, inicialmente, 

devido à curta duração da pesquisa, dificultando um maior aprofundamento e, 

ainda, relacionada à diversidade de respostas que apontavam o desconhecimento 

do tema, o que por si só esgota a necessidade de mais entrevistas, pois o 

indicativo de que não há conhecimento entre os professores ficou evidente com 

esse número de sujeitos.
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 A diretora e a vice-diretora foram entrevistadas com o intuito de obter uma 

visão administrativa de como são enfrentadas as situações de bullying na escola. 

Já a orientadora educacional foi selecionada devido à visão integradora que 

poderia oferecer, em um sentido de vivência indireta, através de seu contato e 

análise das relações entre os grupos.

Quadro 3: Identificação dos educadores para a discussão dos resultados.

ENTREVISTADO IDENTIFICAÇÃO

G1

G2

Gestores (diretora, vice-

diretora e orientadora 

educacional). G3

Professor 1ª a 4ª P1

Professor 1ª a 4ª P2

Professor 5ª a 8ª P3

Professor 5ª a 8ª P4

3.2 Instrumento

O instrumento utilizado nesta pesquisa foi a entrevista semi-estruturada 

(Apêndice 3), com o objetivo de obter informações sobre o assunto e a 

possibilidade de fazer perguntas complementares que se fizessem necessárias, 

ao longo da entrevista. Essa técnica permite maior flexibilidade na obtenção dos 

dados, visto que é guiada por pontos de interesse específicos que são explorados 

pelo entrevistador em seu decorrer (GIL, 1991).

Foram elaborados roteiros de entrevista com seis questões comuns a todos 

os educadores, envolvendo o conhecimento sobre o bullying, a ocorrência de 

bullying no contexto escolar, o enfrentamento e a prevenção do fenômeno e a 

responsabilidade pelo aparecimento do bullying.

Com relação às questões específicas, diretora e vice-diretora foram 

questionadas sobre como vêem seu papel frente às situações de bullying e 

também sobre a criação ou não de propostas, durante suas gestões, para lidar 
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com essas situações. A orientadora educacional foi interrogada quanto à sua 

função e seu papel dentro da escola e os professores receberam perguntas a 

respeito do uso de estratégias de integração entre alunos, na sala de aula. 

3.3 Coleta dos Dados

As entrevistas foram realizadas na própria escola investigada, de acordo 

com a disponibilidade dos educadores, em duas visitas agendadas previamente. 

Cada entrevista foi efetuada individualmente, com duração máxima de uma hora. 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas a fim de preservar a 

fidedignidade das respostas.

A diretora e a vice-diretora foram entrevistadas na sala da direção. A 

orientadora educacional concedeu entrevista em sua própria sala. Três 

professores deram entrevista na sala dos professores, enquanto um foi 

entrevistado na sala dos materiais desportivos.

3.4 Análise dos Dados

Após a realização das entrevistas e as transcrições, as respostas dos 

profissionais da escola foram submetidas a uma análise de conteúdo composta 

por três fases: na primeira fase, o material analisado foi organizado, de acordo 

com os objetivos propostos; na segunda fase, foi feita uma leitura detalhada do 

material e de sua estrutura, formulando uma tabela de comparação entre as 

respostas dos sujeitos; na última fase, buscou-se estudar o que havia por trás do 

conteúdo manifesto, separando características comuns nas respostas, em 

categorias (MINAYO, 1994). 

Durante a análise da fala dos sujeitos, foram buscados dados e/ou 

informações que evidenciassem certos pontos de convergência. Esses pontos 

permitiram a formulação de um sistema de categorias, a partir da descrição da 

vivência dos professores. Esse sistema de categorias serviu para a discussão dos 

dados obtidos. 

Tendo em vista que o sistema de categoria foi elaborado a partir da fala dos 

sujeitos entrevistados, optou-se por apresentá-lo junto à análise dos resultados, 
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pois segundo Almeida (1994 apud NASCIMENTO-ANDRÉ, 1995, p. 29) “o produto 

final dos passos dados para a elaboração de qualquer sistema já se constitui em 

resultado, na medida que este consiste em descrição sistematizada das falas 

ocorridas”.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Sistema de Categorias

Após a realização das entrevistas e leitura exaustiva dos dados obtidos, foi 

possível estabelecer um sistema de categorias, englobando os pontos de 

convergência entre as respostas dos educadores. Essas categorias estão 

descritas a seguir. 

4.2 Apresentação e análise dos dados

Categoria 1: Conhecimento sobre o bullying

A definição pessoal sobre o que é o bullying, se faz parte ou não da infância 

e da adolescência, e os exemplos de situações em que o educador acredita ter 

presenciado o bullying acontecendo estão presentes nesta categoria.

A violência entre crianças e adolescentes ocorre, na maioria das vezes, 

dentro das escolas. Contudo, este contexto é pouco explorado e o comportamento 

agressivo entre estudantes, pouco investigado. “A violência nas escolas é um 

problema social grave e complexo e, provavelmente, o tipo mais freqüente e 

visível da violência juvenil” (LOPES NETO, 2005, não paginado).

A violência juvenil é uma das formas mais evidentes de violência social e é 

cometida por pessoas com idade entre 10 e 21 anos. O bullying pode ser incluído 

nessa classe de violência, porém não abrange somente a violência física, mas 

também a psicológica e a verbal (LOPES NETO, 2005). Por ser um fenômeno 

recente e pouco investigado, o conhecimento sobre a que se refere o bullying não 

é amplamente difundido e são poucas as escolas que estão a par do fenômeno 

(FANTE, 200-). 

Quando questionados sobre bullying esse desconhecimento pôde ser 

percebido dentro da escola estudada através das falas dos educadores. A maioria 

dos profissionais afirmou não saber o que era o bullying, enquanto um 
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entrevistado alegou já ter ouvido falar (“Já ouvi falar, mas não sei” [G1]), outro 

afirmou que conhecia o tema, mas não saberia explicar (“Eu creio que sim [...] eu 

não saberia dar a definição” [G2]) e apenas um sujeito afirmou possuir 

conhecimento sobre o assunto.

O bullying é um problema mundial, visível em todos os níveis escolares, da 

educação infantil à universidade, em escolas privadas ou públicas (SACHETTO, 

200-; FANTE, 200-).  Entretanto, muitas vezes, professores e funcionários das 

escolas, bem como familiares de estudantes envolvidos com o bullying não têm 

uma noção clara sobre o assunto e de como este afeta a vida dos jovens (LOPES 

NETO, 2005). A escola investigada se encaixa nesta premissa, visto que seus 

educadores demonstraram não possuir domínio sobre o tema. Assim, seria 

necessário conscientizar educadores quanto à relevância do fenômeno para que 

este não passe despercebido dentro da escola.

Corroborando a falta de informações sobre o tema, o bullying pode ser 

associado à idéia errônea de que faz parte do desenvolvimento, sendo 

considerado algo inerente a este e ignorado ou não valorizado (LOPES NETO, 

2005). Essa premissa foi percebida no discurso dos entrevistados, com apenas 

uma exceção, descrita mais adiante.

Um dos gestores alegou que o bullying “Não deveria fazer (parte da infância 

e da adolescência), mas tá ali inserido no cotidiano deles, faz parte” [G1]. Os 

professores também afirmam que o bullying é natural ao desenvolvimento, 

utilizando-se de falas como: “Ultimamente parece que sim – né? A criança tá 

sempre assim, constantemente agressiva” [P3]; “Com certeza faz (parte da 

infância e da adolescência)” [P2].

Outro gestor, apesar de primeiramente afirmar que o bullying não faz parte 

do desenvolvimento, expôs em seu discurso: “Eu não acho que faz parte [...] ele 

não faz parte [...] ele acontece por causa já desde a forma que a criança é gerada”

[G2]. O termo “gerada”, utilizado pelo gestor, pode estar referindo-se não 

necessariamente a concepção, mas à educação dada a esta criança, e se assim o 

for, poderíamos afirmar existir adequação em seu discurso. Porém se 

considerarmos o termo em seu sentido correto, essa fala pode parecer ambígua, 
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pois primeiramente o sujeito afirma que o bullying não faz parte da infância e da 

adolescência, mas em seguida expõe que ele acontece desde a geração da 

criança.

Apenas um dos entrevistados não atribuiu o bullying ao desenvolvimento 

(“Acentuado... como hoje, não!” [G3]), e disse que: “Um pouquinho daquela 

violência pra chamar a atenção é normal, na infância e adolescência, só que hoje 

não é aquela coisa normal, é violência pela violência” [G3].

Analisando as falas dos educadores, é possível identificar a percepção da 

maioria de que o bullying faz parte da infância e da adolescência. Esse é um erro 

grave cometido pelos entrevistados, pois se considerarem o bullying apenas como 

uma fase normal, não irão valorizar seus efeitos nem se preocupar em fazer algo 

para impedir sua ocorrência.

Uma habilidade que todo o educador deveria possuir é a de saber discernir 

quando um comportamento agressivo é passageiro, por motivos temporários, ou 

quando pode ser considerado como bullying, caso em que é preciso intervir e 

auxiliar para sanar o problema (SACHETTO, 200-). A alusão, por parte dos 

educadores, a exemplos que vivenciaram serve para confirmar a dificuldade de 

diferenciar o bullying de outros tipos de agressão juvenil. 

O relato dos entrevistados evidencia essa dificuldade. Um dos 

administradores, quando discorria sobre a freqüência do bullying na escola, citou 

que: “(antigamente) o aluno não podia nem se olhar direito que já era motivo pra 

bater... Ou o simples passar pela carteira deles... Só no passar pela carteira deles 

já era motivo de ir pro soco, pra avançar, pra aquelas brigas de se engalfinharem, 

de a gente ter que se meter no meio” [G1].

Outro exemplo relatado por um dos professores também mostra o problema 

de diferenciar/identificar o bullying: “Aconteceu até uma (vez) na sala... Um aluno, 

ele é um pouco assim, um pouco não, ele é bastante agressivo já vem desde o 

ano passado. Ele simplesmente se trancou dentro da sala <risos>, do armário. Eu 

não percebi porque cheguei depois e ele ficou lá quietinho. Aí puxei minha mesa e 

por acaso trancou a porta [...] e as crianças rindo [...] Até então não sabia o 

porquê... Daqui a pouco, passado alguns minutos, ele começou a esmurrar a 
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porta, ele achava que eu tinha preso, aí ele veio me agredindo, dizendo que eu 

tinha prendido ele. Eu disse: ‘não... o que você tá fazendo... esse não é o seu 

lugar’. Enfim, aí ele simplesmente veio me atacando, me agredindo, aquelas 

coisas mesmo – né? [P3]”. 

Outro professor citou como exemplo de bullying as seguintes situações: 

“Ontem eu tava saindo da escola, tinha um menino que tava vindo de bicicleta e 

arrotou, assim, perto de mim, bem mal-educado, sem nenhum respeito com outra 

pessoa e eu chamei ele, falei: ‘ei amigo, isso é falta de respeito’, mas ele quis nem 

saber, ele voltou de novo, arrotou de novo e jogou a latinha do refrigerante em 

mim [...]”; “Quando acontece a violência, inclusive até na saída da escola, as 

crianças ficam no meio da rua, se agredindo ou então chutando” [P2].

Mais um exemplo fornecido por um professor, considerado por ele como 

bullying, é o seguinte: “Ontem já aconteceu um caso na minha sala que eu fiquei 

pasma. Um aluno, ele tava sentado na frente, ele foi se espreguiçar, na hora que 

ele se espreguiçou, a caneta encostou no outro. O outro veio com uma violência, 

pegou o boné da cabeça do rapaz, botou na mesa dele e riscou com a caneta. Eu 

fiquei pasma, a gente fica às vezes sem sentido [...] É terrível isso” [P1].

É importante que os educadores possuam recursos necessários para 

identificar as situações de bullying, tendo clareza de que não são conflitos ou 

brigas que fazem parte da vida dos estudantes, mas verdadeiros atos de 

intimidação preconcebidos e impostos a indivíduos vulneráveis, ocasionando 

extremo sofrimento (COSTANTINI, 2004).

Identificar o bullying deveria se tornar uma atividade cada vez mais fácil 

para os educadores, visto que conhecendo o fenômeno, percebe-se que se trata 

de um conceito específico e muito bem definido, diferente de outras modalidades 

de violência. Isso se justifica pelo fato de apresentar características próprias que 

devem ser observadas atentamente pelos educadores (FANTE, 200-).

Para que o bullying seja identificado e trabalhado corretamente dentro do 

contexto escolar é preciso conscientizar a todos na escola sobre seu 

funcionamento, esclarecendo que não deve ser visto como normal à idade dos 
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jovens, ou como “uma fase” que irá passar com o tempo. O bullying precisa ser 

encarado com seriedade e comprometimento. 

Categoria 2: Bullying no contexto escolar

Essa categoria abrange falas que se refiram à identificação da ocorrência 

de bullying dentro da escola. Contudo, para que esta identificação seja realizada 

corretamente, é necessário ter conhecimento sobre as características do bullying, 

sendo capaz de diferenciá-lo de situações de agressividade infantil. 

A evidência de que o bullying se faz presente na escola pode ser percebida 

em falas como: “Isso sempre aconteceu, toda a vida, só que eu acho que agora é 

mais acentuado”; “Hoje existe, mas bem controlado”.

A identificação da ocorrência do bullying na escola é essencial. Entretanto, 

ser capaz de identificá-lo corretamente envolve a percepção de suas 

características observáveis e o discernimento/diferenciação entre outras formas de 

agressividade. 

As respostas dos educadores sobre a existência de situações de bullying na 

escola foram afirmativas em todos os casos, porém com algumas diferenças. Um 

dos gestores expôs que existe bullying, mas não diariamente e que no passado a 

freqüência era maior: “Não temos todo dia, mas temos. Agora já não tanto, mas 

era direto [...] Agora tá acontecendo isso bem mais esporádico. Já faz tempo que 

não acontece” [G1].

Concordando com o entrevistado acima, outro gestor afirmou que o bullying

existe na escola, porém hoje está mais controlado do que no passado: “Hoje, bem 

menos do que quando eu iniciei aqui meu trabalho [...] Era bem pior, era 

agressividade de forma assustadora. Hoje existe, mas bem controlado, nada que a 

gente não possa conter dentro da própria escola sem ter intervenção de polícia ou 

outra coisa assim” [G3].

Em contrapartida, outro administrador alegou que, apesar da nova 

terminologia, o bullying sempre esteve presente nas escolas em geral: “As 

pessoas dão outras denominações pra uma coisa que já vem acontecendo há 
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muito tempo [...] Acontece desde a época que eu estudava [...] Isso sempre 

aconteceu, só que eu acho que agora é mais acentuado” [G2]. Os professores, em 

suas falas, também confirmaram a ocorrência do bullying na escola: “Existe de 

tudo” [P1]; “Existe bastante, muito mesmo” [P4].

O comportamento de bullying nem sempre é demonstrado com clareza. Por 

isso, é preciso que os educadores tenham ciência sobre o que é e de que formas 

é executado, para que assim consigam identificar seus sinais e possam intervir 

adequadamente (TAVARES, 2004). 

Identificar que existem situações de agressividade e violência acontecendo 

na escola é diferente de verificar a presença do bullying. A dificuldade de realizar 

esse discernimento é visível no discurso dos profissionais entrevistados e pode 

estar associada ao desconhecimento sobre o fenômeno.

A agressividade entre estudantes, mais especificamente, o bullying, não 

surge do nada. O comportamento agressivo pode ser influenciado e manifestado 

por diversas causas (LOPES NETO, 2005). Portanto, além de identificar, intervir e 

prevenir o bullying, é preciso reconhecer quais fatores podem estar contribuindo 

para o seu aparecimento. 

Categoria 3: Responsabilidade pelo fenômeno

Nessa categoria busca-se saber, na percepção dos entrevistados, de quem 

é a responsabilidade pela ocorrência do bullying na atualidade, ou seja, que 

fatores, pessoas ou contextos podem estar influenciando os alunos a adotarem 

posturas agressivas e praticarem o bullying. 

As respostas obtidas, em sua maioria, apontam para um contexto social 

potencializador, envolvendo o cotidiano, a sociedade e a família. Um dos gestores 

indica o cotidiano como responsável pelo bullying, através de falas como: “Eu vou 

botar a culpa no cotidiano que essas pessoas têm, faz com que eles sejam 

assim” [G1]; “Os pais têm uma vida muito atribulada, saindo pra rua pra correr 

atrás do dinheiro. Eles não têm emprego fixo, as crianças ficam, os maiores 
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cuidando dos menores. Eles tão muito sozinhos, então eu colocaria a culpa no 

cotidiano deles que tá muito agitado e não dá tempo pra nada” [G1].

Outro gestor culpa a sociedade, a posição financeira e a família pelo 

aparecimento do bullying: “É de uma sociedade inteira, é de uma situação 

financeira... É falta de emprego demasiado...” [G2]; “Acho que já vem da criação”

[G2]; “É da sociedade, a família, é o meio que a criança vem” [G2]. O último 

gestor entrevistado acredita que o bullying acontece devido a um conjunto de 

fatores: “É o contexto social... É um conjunto de coisas. A Igreja, como 

instituição que prega amor, paz, harmonia entre as pessoas, tá precisando 

trabalhar mais esse lado [...] É aquilo que os pais, a comunidade, estão 

precisando. A família, que por sua vez tá jogando toda a sua função de 

construção de valores para a escola, tá se omitindo disso. A escola, porque ela 

tem uma sobrecarga, porque resolve programa que é da Saúde, resolve o 

programa que é da Igreja, resolve o programa que é não sei de quê... tudo é a 

escola!” [G3].

Um professor alegou que múltiplos fatores influenciam no aparecimento do 

bullying: “Quando a gente coloca uma criança no mundo, o primeiro poder é de 

quem? É dos pais. O poder dos pais de educar, de ensinar... Depois é a escola –

né? Depois vem uma sociedade. Tudo é uma escadinha. Mas a sociedade 

também tá muito difícil porque essas famílias tão sem estrutura familiar. Tudo é 

um conjunto que dificulta que essas crianças tenham acesso melhor à educação, 

moradia... A dificuldade maior eu acho que é a estrutura do bairro, a dificuldade 

que eles têm, então tudo gera violência devido a toda essa estrutura que não é 

bem formada” [P2].

Outro professor também apresentou vários fatores como causadores do 

bullying, alternando-os: “Eu acho que é da sociedade em si. A vida em si força os 

pais a irem pra rua pra trabalhar, pra darem conta do que precisam pôr dentro de 

casa. Eles não têm esse tempo e nem paciência pra tarem estando com os filhos. 

A culpa é dos pais?, quer dizer, eu me questiono, às vezes – né? Culpa dos pais 

‘ah, porque meu pai não educa’ e tal... Mas ele também não tem aquele tempo 

mais... A mãe hoje em dia tá fora de casa o tempo inteiro, que é a que educa, 
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digamos assim... O pai ajuda, mas é mais a mãe. Então hoje a mulher tá muito 

fora de casa, então ela não educa, ela não tem mais aquele tempo e quando tem 

não tem paciência e isso vai gerando conflito. A criança quer aquele pai, desde 

pequena, então se não consegue essa atenção, de alguma forma ela vai ter – né? 

[...] É uma culpa generalizada, então seria da sociedade em si, não só dos pais –

sabe? É da sociedade em si [...] ‘A culpa é dos pais?’ É! ‘Mas por que é?’ Porque 

eles não têm tempo de ficar em casa, eles tão indo pra rua pra poder tá suprindo 

essa defasagem” [P3].

Alguns professores atribuíram a existência do bullying à família: “Eu acho 

que é de casa. É um exemplo de casa. Os pais são pessoas até boas, mas a 

liberdade... É muita liberdade pra essas crianças, que andam na estrada até tarde, 

que já tão envolvidas com esses marginais; “Acho que a culpa é dos pais, porque 

a escola não tem a obrigação de fazer até esse papel – né? Acho que a educação 

começa em casa”; “Isso já vem de casa mesmo. A mãe já passa pro filho isso e 

ainda defende o filho em cima disso. O problema é que é muito desestruturado. 

Muitas famílias com problemas, pai preso, criminalidade grande no meio familiar, 

tráfico de drogas – né” [P1].

O desenvolvimento do comportamento agressivo entre pares está 

relacionado ao meio em que o estudante está inserido, sua família, a escola e 

estímulos recebidos através da comunicação e dos modelos. Fatores individuais 

inatos como sexo e hereditariedade também podem influenciar (FANTE, 200-).

Os agressores podem ser crianças com excessiva liberdade, que passam 

muito tempo sozinhas e não recebem limites nem carinho dos pais. Já as vítimas 

podem possuir alguma característica diferente das outras crianças ou sofrerem 

humilhações dentro de casa, não aprendendo a se defender (TROMM, 2006).

Crianças e adolescentes provenientes de famílias com poucas trocas 

afetivas ou em que o modelo de autoridade é exercido através da violência podem 

adotar atitudes agressivas e praticar bullying, pois estão seguindo o exemplo de 

sua dinâmica familiar (BESSA, 2004).

É possível perceber nas falas dos educadores, a capacidade de atribuir o 

bullying a alguns fatores que realmente poderiam estar gerando-o. Porém, é 



40

preciso mais uma vez enfatizar que, por não terem clareza sobre a que se refere o 

bullying, os educadores podem estar justificando o aparecimento da agressividade 

puramente física, a violência, e não situações reais de bullying.

Categoria 4: Formas de atuação frente ao bullying

Nesta categoria estão relacionadas as posturas e medidas adotadas diante 

de uma situação de bullying. Como, por exemplo, “Saber detalhes pra poder 

intervir”, “Fazer o aluno entender que a agressividade é errado, porque violência 

gera violência”. O questionamento sobre como o educador lida com as situações 

de bullying e o papel da direção e orientação quanto ao fenômeno podem ser 

percebidos dentro desta categoria.

Os comportamentos agressivos entre estudantes acontecem livremente, 

pois não há intervenções suficientes por parte dos adultos. Crianças e 

adolescentes necessitam da presença ativa e da intervenção de pais, professores 

e sociedade, com sua função de oposição à transgressão e imposição de limites 

(COSTANTINI, 2004). Os educadores dispõem de vários métodos para lidar com o 

bullying, só precisam saber utilizá-los adequadamente. 

Entre os entrevistados nesta pesquisa, um dos gestores relatou que, para 

lidar com o bullying, procura em primeiro lugar “Aparar a criança. Tirar pra acalmá-

los antes, colocar um na frente do outro” [G1]. Logo após, busca “Ouvir os dois 

lados pra ver o que gerou aquilo” [G1].  Ele também disse que cede sua sala para 

os alunos envolvidos poderem conversar: “Já coloquei isso aqui à disposição, que 

aí um já diz tudo o que precisa dizer pro outro” [G1].

Outro gestor relatou que age de uma maneira quando vê o bullying

acontecendo e de outra quando alguém vem lhe informar: “Tu tens uma reação se 

tu vê, quando a gente vê a gente tem uma reação. Quando alguém vem falar pra ti 

intervir, tu tens outra reação” [G2]. Frente a isso, algumas posturas adotadas por 

ele são: “Saber detalhes pra poder intervir” [G2]; “Sair do lugar e primeiro separar 

pra depois ver porquê” [G2]; ou ainda dizer: “Não bate”, “Vamos ver o que 
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aconteceu”, “Por que que ele está te batendo?” [G2]. Após isso ele aborda uma 

das partes: “A gente se direciona ou a um ou a outro” [G2].

Um dos entrevistados mencionou que, para lidar com o bullying, a gestão 

procura intervir esclarecendo que a agressividade é desnecessária, atuando “Da 

melhor forma possível, ou seja, tentando fazer o aluno entender que a 

agressividade é errado, porque violência gera violência e que eles podem ser 

amigos, dentro do ambiente que eles estudam, na comunidade [...] Assim eles 

acabam pedindo desculpa um pro outro e se resolve aqui mesmo” [G3].

Já entre os professores, as falas mais freqüentes envolviam chamar a 

atenção dos envolvidos e solicitar auxílio da orientação. Um deles disse que 

enfrenta o bullying com o diálogo, a fim de: “Mostrar o que não deve ser, porque 

que não deve ser, que caminho que vai levar. Aí, dependendo do tamanho da 

agressividade, eu já tenho chamado a orientação para fazer o trabalho” [P1].

Outro professor comentou que questiona somente os agressores: “Primeiro 

eu pergunto pra eles ou pra elas se tá certo em fazer isso” [P4]. Depois disso, 

esclarece-os quanto à discriminação: “Coloco pra eles que, mesmo eles não 

dizendo a palavra que ofende, ou de raça ou de cor ou de algum preconceito. Eu 

faço eles enxergarem que mesmo numa gozação, num deboche, ela tá embutida”

[P4]. Por último, o educador questiona os agressores novamente: “Eu pergunto 

pra ele se gostaria que fizessem isso com ele também” [P4]. Assim, para este 

professor: “A maneira de acabar com a situação é conversando bastante. Demora 

muito, mas dá” [P4].

Entre as atitudes empregadas para lidar com o bullying, ações como 

descobrir o motivo, explicar que agressão é errado e chamar a supervisão, foram 

comuns no discurso dos educadores. Essas medidas podem influenciar na 

diminuição do bullying, mas ainda são pequenas perto do que se poderia fazer.

O educador deve intervir sempre que presenciar qualquer forma de 

violência entre os pares. É fundamental conversar com o agressor e a vítima. Com 

o primeiro, deve-se buscar descobrir os motivos que o levaram a praticar o 

bullying e solicitar que ele se coloque no lugar do outro e tente imaginar como se 

sentiria. Já com o segundo, é preciso conversar e descobrir como se sente, 
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observar seus comportamentos, desestimular o revide e valorizar sua auto-estima 

(TÓFOLI, 2006).

Uma forma de lidar com o bullying na escola é sugerida por Cavalcante 

(2004) ao expor que os professores precisam observar o comportamento das 

turmas e fazer perguntas para identificar possíveis vítimas e agressores. A autora 

indica que, ao surgir uma situação de bullying em sala, a intervenção deve ser 

imediata, interrompendo a aula e colocando o assunto em discussão.

Diretores e administradores das escolas também exercem funções 

essenciais na diminuição do bullying e precisam ter clareza quanto ao seu papel 

frente ao fenômeno. Um dos gestores entrevistados nesta pesquisa, ao ser 

questionado quanto a isto, respondeu: “Eu tenho feito o papel de mediar, não de 

punir, porque teve situações que a gente puniu, mas que não resolveu... Passado 

um tempo tornou a fazer a mesma coisa e fez pior. Então o que que eu presumo? 

Mediar o conflito, resolver com o diálogo, chamando os pais pra gente colocar, pra 

ver a situação da criança, encaminhar. O acompanhamento é tudo” [G1].

 Outro gestor falou que seu papel frente às situações de bullying não é 

claramente definido e sente dificuldade em trabalhar com ele: “Eu acho que não se 

vê um papel definido. Quando o fato acontece, quem está à frente vai tentando 

resolver. Quando chega até a gente, a gente tem que saber o que aconteceu. [...] 

Não é difícil pra gente detectar os problemas, o difícil é trabalhar o problema. A 

gente se torna impotente” [G2].

Outro administrador acredita que seu papel frente ao bullying é o de 

divulgar suas idéias para buscar solucionar o problema: “O meu papel, frente 

essas situações, é fazer o que eu tô fazendo agora. É fazer que a minha idéia, o 

meu pensamento, vá além do muro da escola, porque eu aqui sozinha não posso 

fazer muito, mas se outras pessoas me ouvirem e compartilhar comigo o meu 

pensamento e levar à frente, quem sabe nós vamos ter, no contexto social, 

atribuições e cobranças. Conversando com autoridades, políticas-sociais, junto à 

família, junto às comunidades, pra estar interagindo e resolvendo esse problema 

em parceira da escola” [G3].
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Nas escolas, tanto os administradores como os professores precisam 

exercer seu papel de autoridade e ficar atentos às atividades dos alunos, 

observando variáveis que possam indicar uma situação de bullying. Ao identificar 

o bullying, os educadores devem intervir na situação e chamar a atenção dos 

alunos envolvidos. Se necessário, deve-se alertar também os pais (SACHETTO, 

200-).

A direção das escolas deveria realizar uma parceria com as famílias dos 

envolvidos com o bullying, chamando atenção dos pais para a existência do 

fenômeno e suas implicações na vida dos alunos.  Contar com o apoio dos 

professores na diminuição do bullying também é essencial, visto que estes estão 

sempre em contato com os alunos, podendo identificar os envolvidos.

Categoria 5: Prevenção do bullying

O aspecto da prevenção do bullying inclui as ações que os educadores 

adotam para impedir a ocorrência do fenômeno na escola. Nesta categoria podem 

estar presentes falas como “Estar por dentro das situações” e “Trabalhar com a 

família”.

É necessário reconhecer o bullying e combatê-lo onde é produzido, 

utilizando-se de ações e ferramentas capazes de diminuí-lo. Destarte, além de 

lidar com o bullying quando este já está em andamento, é preciso também evitar 

que ele aconteça, ou seja, trabalhar sua prevenção (COSTANTINI, 2004)

Um gestor relatou que para prevenir o bullying busca estar sempre em 

contato com os outros funcionários da escola e com o setor pedagógico: “Eu 

procuro tá por dentro, falando com a equipe de orientação... Até a supervisão que 

lida com o pedagógico, todo mundo procura tá sempre observando as reações e 

se vê que já vai criar um clima, que alguém tá querendo pegar alguém, já chama 

na hora, antes que aconteça, já trabalhando a prevenção” [G1].

Outro gestor defende que é necessário haver comprometimento de todos e 

uma parceria com a família e outros órgãos: “Tem que ter intervenção de 

diretores, supervisores e professores, todos têm que se ajudar porque se não, não 
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dá certo” [G2]; “Só vai melhorar se for trabalhada a família” [G2]; “Deveria haver 

uma união maior, um entrosamento maior, uma preocupação maior da família e de 

outros órgãos pra que fosse feita alguma coisa” [G2].

Os professores também concordam sobre a importância da integração de 

todos no combate ao bullying. Isso pode ser percebido em falas como: “Eu acho 

que se cada um tivesse essa postura, com certeza nós teríamos ambientes 

melhores pra se conviver” [P2]; “Acredito que a gente tem que fazer nosso papel, 

até de cidadão e não só de educador e eu acho que a gente tem que ajudar o 

próximo” [P2]; “Acho que cada um pode tá fazendo dentro da sua área. Sozinho a 

gente não consegue. [...] Eu suponho que nesse assunto ‘uma andorinha só não 

faz verão’. Teríamos que pegar junto todos os professores, todos os componentes 

da escola, porque sozinho fica difícil você agir” [P3]; “Acho que um trabalho em 

grupo, a conscientização, é bem interessante. Eu sozinha faço a minha parte, mas 

integrada aos outros... Uma orientação, conversando, tendo programado, ou 

vendo o que pode ser feito, como agir, é sempre bom” [P3].

No discurso dos educadores é visível a percepção em comum quanto à 

prevenção. A maioria dos sujeitos relata que para realizar um trabalho eficaz de 

diminuição do bullying, é preciso trabalhar em equipe, intervir coletivamente.

É muito importante detectar e combater o bullying ainda na primeira 

infância, pois quando o aluno não encontra obstáculos ou alguém que o alerte 

mostrando que o comportamento agressivo é inadequado, ele percebe que 

consegue liderar e tirar proveito de seus atos (SACHETTO, 200-).

Algumas ações preventivas podem ser adotadas pelas escolas, como: o 

incentivo aos jogos cooperativos entre os alunos; atividades de inclusão, 

integrando alunos e evitando as “panelinhas”; palestras esclarecendo o que é 

bullying; avisar que a prática de bullying não será tolerada; conversar com os 

alunos e escutar suas sugestões e reclamações; estimular os estudantes a 

denunciar casos; identificar possíveis agressores ou vítimas; criar, junto com os 

estudantes, regras de convivência; prestar atenção aos mais tímidos e calados, 

etc (SACHETTO, 200-; CAVALCANTE, 2004). 
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 Os professores também podem trabalhar o bullying em sala de aula, cada 

um dentro da sua disciplina. Em História, por exemplo, pode se enfocar o racismo 

e a questão do negro no Brasil; em Geografia, os fatores políticos e econômicos 

da desigualdade podem ser abordados, e assim por diante (CAVALCANTE, 2004). 

Como um entrevistado relatou, se cada um fizer sua parte, o bullying pode 

ser reduzido. Trabalhar em equipe parece funcionar no combate ao bullying. 

Destarte, promover um espaço para a discussão do fenômeno, convidando pais, 

educadores e alunos, é uma medida simples, porém eficaz, podendo ser adotada 

em todas as escolas.

Para lidar eficientemente com o bullying é mister que se criem propostas 

específicas em torno do tema, que envolvam alunos e funcionários da escola, em 

constante interação. Tratar do bullying não significa só desenvolver ações de 

combate ao fenômeno, mas também propostas educativas e de socialização 

(COSTANTINI, 2004).

Categoria 6: Estratégias para solução do problema

Esta categoria envolve falas que se referem às estratégias ou propostas 

criadas pela diretora e vice-diretora, em suas gestões, para lidar com o bullying na 

escola. Falas como “Conhecer o aluno que se está lidando” e “Dar atenção à 

família” são exemplos desta categoria. Também estão incluídas nesta categoria as 

estratégias utilizadas pelos professores para integrar os alunos em sala de aula. 

Quanto a isto, aparecem falas como: “É importante que eles trabalhem em 

grupos”.

Um gestor relatou que encaminha alunos por quem tem afinidade ao 

atendimento extra-escolar (“É pela amizade. Zelo por eles e muitos desses já 

encaminhei porque já fiz amizade” [G1]) e acredita que a repetência influencia no 

bullying, afirmando que é importante: “Trabalhar o aluno, prevenir bastante a 

reprovação.[...] Essa medida que a escola tomou, sem querer vai refletindo nos 

fatores que negativavam na escola. Uma sala cheia de repetentes acredito que 

tenha contribuído [...] (É preciso) a gente trabalhar na prevenção pra que não 
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tenha muita reprovação, pra que eles tejam na idade certa pra aquela série, todos 

na mesma idade, uma coisa homogênea a faixa etária” [G1].

Outro administrador afirmou que as ações tomadas deveriam visar atingir a 

família: “Tentar a gente tenta. Tem que ser trabalhada a família, não digo 

propriamente os pais, porque nós temos muitas crianças que não são criadas 

pelos pais. Então o trabalho tem que ser com a raiz [...] E eu acho que enquanto 

não for feito um trabalho com a família, enquanto a preocupação não for a família, 

enquanto não houver emprego [...] Eu acho que é a família, o fundo de tudo é a 

família,  é essa base forte” [G2].

As falas dos entrevistados sobre as propostas apontam para simples 

sugestões e posturas, como: fazer uso da amizade, prevenir a reprovação, 

trabalhar com a família, etc. Essas ações deveriam fazer parte de propostas 

concretas, visto que estas ainda não existem na escola.

Uma estratégia que pode ser utilizada pelos professores para o controle do 

bullying é a cooperação aluno-aluno em sala de aula. Em relação a isso, os 

professores foram questionados sobre a utilização de estratégias de integração no 

momento da aula.

Todos os professores entrevistados afirmaram utilizar atividades de 

integração entre os alunos e discorreram sobre a importância destas. Entre as 

estratégias adotadas, os trabalhos em grupo foram a única modalidade de 

integração citada. Isso pode ser notado em falas como: “Utilizo constantemente 

trabalhos em grupos” [P4]; “Eu procuro sempre tá trabalhando em grupo. Promovo 

trabalho em grupo, pesquisa... As atividades assim, são sempre feitas em sala e 

procuro trabalhar em grupo, ou em dupla, às vezes em trio, depende da 

necessidade” [P3]; “Sempre (faço trabalho em grupos), fazendo assim aquele que 

é mais lento, ele tá sempre acompanhado daquele que faz o trabalho mais rápido”

[P1].

Apesar de a maioria dos professores admitir não saber exatamente sobre a 

que se refere o bullying, eles revelaram fazer uso de estratégias de integração, no 

caso, os trabalhos em grupo. A utilização destes trabalhos, por parte dos 

professores, é muito positiva, visto que essa modalidade de atividade em equipe 
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pode se tornar um recurso valioso para a redução do bullying, pois estimula a 

cooperação mútua entre os alunos em sala, facilitando a comunicação e o 

relacionamento interpessoal (LOPES NETO, 2005).

A adoção de propostas de intervenção ao bullying deve existir em todas as 

escolas e ser vista como questão de saúde pública, promovendo a amizade, 

solidariedade e respeito às diferenças (LOPES NETO, 2005). Para isso, é preciso 

desenvolver um olhar mais atento da direção e outros membros da escola, 

levantando as necessidades dos alunos quanto ao bullying (SILVA, 2006).

Para que se torne possível a criação de propostas concretas referentes ao 

bullying, a escola deve atentar para sinais de violência e adotar ações que 

permitam a identificação de agressores, o auxílio às vítimas e, ainda, transforme 

espectadores em aliados (SILVA, 2006).

Ações concretas de redução do bullying podem envolver a supervisão de 

adultos ou alunos monitores na hora do recreio e intervalos, evitar que professores 

façam uso de apelidos com seus alunos, promover debates sobre a violência e o 

bullying, enfocar a afetividade e o respeito nas relações interpessoais (SILVA, 

2006).

A prevenção do bullying é possível e se torna viável através da criação de 

propostas para combatê-lo. As escolas que prestam atenção a isso estão dando 

um passo à frente não somente na questão da educação, mas também na 

cidadania, preocupando-se com a formação e o caráter de seus alunos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os comportamentos agressivos entre estudantes sempre existiram, em 

qualquer contexto. Porém, na atualidade, o bullying escolar vem chamando a

atenção e sendo cada vez mais investigado. Por se tratar de um fenômeno tão 

importante, é fundamental esclarecer às escolas e comunidades sobre seu 

funcionamento.

O bullying é considerado uma modalidade de agressividade juvenil, mas 

isso não significa que deve ser confundido com ela. Muitos educadores 

menosprezam o bullying, acreditando se tratar “apenas” de mais uma forma de 

agressão entre estudantes.

Agredir fisicamente, insultar verbalmente, fazer pressões psicológicas, 

assediar e isolar são apenas algumas maneiras pelas quais o bullying pode se 

manifestar. Saber reconhecer agressores, vítimas e testemunhas contribui em 

muito para intervir sobre o fenômeno.

A maioria dos educadores entrevistados nesta pesquisa revelou não saber 

exatamente do que se trata o bullying e muitos o confundiram com outras formas 

de violência, como depredação, agressões físicas e “maus hábitos”. Assim, é 

necessário divulgar conhecimentos sobre o bullying no meio escolar para que 

todos possam contribuir em sua redução, ou até mesmo eliminação. Estar 

consciente sobre a que se refere o bullying, como este se dá, quem está envolvido 

e em quais cenários é mais freqüente, é um passo enorme para agir corretamente 

sobre o problema.

Professores são os membros da escola que possuem maior contato com os 

alunos, tornando-se assim, agentes fundamentais na intervenção do bullying, 

basta que saibam como agir corretamente frente às situações em que ele ocorre.

Gestores também têm muito a contribuir com a redução do bullying. A 

criação de propostas voltadas exclusivamente ao fenômeno e o estímulo a ações 

cooperativas entre os alunos pode significar um grande passo para a prevenção.

Muitos programas antibullying podem ser desenvolvidos pelas Secretarias 

de Educação. Os mais indicados precisam envolver a escola como um todo e 
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adotar valores de respeito às diferenças, estimulando a cooperação entre alunos e 

educadores.

Professores e direção podem participar de programas de capacitação que 

visem transformá-los em mediadores do fenômeno, ensinando habilidades 

necessárias ao reconhecimento do bullying e à intervenção adequada com os 

envolvidos. Os gestores ainda são instruídos acerca das melhores alternativas 

antibullying que podem ser adotadas pela escola. 

Escolher, dentro da escola, alguns estudantes como multiplicadores dos 

programas antibullying também pode ser eficaz, visto que a relação aluno-aluno, 

nestes casos, pode tornar-se mais produtiva que a relação aluno-educador.

Propiciar espaços para debates sobre bullying, violência, preconceito e 

outros temas auxilia os alunos a discutirem abertamente o que desejarem, 

solucionando suas dúvidas e até mesmo resolvendo eventuais pendências.

Realizar parcerias com a família dos estudantes também é uma alternativa 

viável para a escola. Esclarecer os pais quanto ao fenômeno e tê-los como 

“ajudantes” da escola é essencial, pois podem dar continuidade ao trabalho de 

prevenção do bullying em casa, promovendo atitudes de respeito e ensinando 

valores saudáveis.

Agir contra o bullying é tarefa de todo o educador preocupado com o bem-

estar de seus alunos. Porém, adotar ações nesse sentido envolve conhecer a 

fundo o bullying e isso, infelizmente, ainda não está acontecendo entre os 

educadores, que não reconhecem ou desvalorizam o fenômeno. Diversas são as 

possibilidades de atuação frente ao bullying, basta colocá-las em prática e isso 

deve ser meta de todas as escolas. Uma sociedade preocupada com o bullying é, 

ao mesmo tempo, uma sociedade que contribui para a redução da violência em 

geral. 

Estudar o bullying, neste trabalho, me fez crescer como pesquisadora e 

despertou em mim um interesse cada vez maior sobre o tema. Buscar materiais, 

analisar relatos de professores e ouvir experiências reais de bullying foram fatores 

essenciais para me estimular a querer saber mais e mais sobre o assunto. 

Pesquisas variadas sobre o bullying podem ser realizadas abrangendo 
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diferentes objetivos. Nesta, o foco foram os educadores, mas pode-se trabalhar 

com a percepção dos alunos, sua família e também a comunidade. Estudos

quantitativos são outra opção. 

Destarte, espero que esta pesquisa possa servir de base para outros

profissionais que, assim como eu, acreditam que é possível fazer algo para mudar 

a realidade escolar e eliminar o bullying. 

“Só sabemos com exatidão quando sabemos pouco; à medida 
que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida”.

Goethe
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Apêndice 1

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Pró-Reitoria de Ensino
Centro de Ciências da Saúde

Curso de Psicologia

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Itajaí, abril de 2007.

Prezado/a Diretor/a

Saudando-o(a), venho por meio desta solicitar vossa autorização para uma 

visita com objetivo de oferecer à acadêmica Carolina Aita Flores, do 7º período do 

Curso de Psicologia, a oportunidade de realização de sua pesquisa sobre bullying. 

Para tanto, gostaríamos que o/a senhor/a concedesse uma entrevista de 

aproximadamente uma hora de duração, podendo ser realizada em duas sessões 

de meia hora.

Com base neste material, a pesquisadora poderá estudar as respostas 

obtidas, conciliando-as com seus objetivos e conteúdos teóricos, enriquecendo e 

fundamentando seu trabalho.

Esperamos contar com a valiosa parceria dessa instituição, no sentido de 

melhor viabilizar a aliança entre teoria e prática da acadêmica acima mencionada. 

Colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Agradeço antecipadamente, certa de poder contar com a vossa 

colaboração.

Atenciosamente,

_________________________________            
Profª Maria Isabel do Nascimento André

(Pesquisadora Responsável)
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Apêndice 2

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Pró-Reitoria de Ensino
Centro de Ciências da Saúde

Curso de Psicologia

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 
pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de 
aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 
vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa 
você não será penalizado(a) de forma alguma. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Bullying em contexto escolar: o que os educadores sabem 
sobre o fenômeno?
Pesquisador Responsável: Carolina Aita Flores
Telefone para contato: (047) 3363 9935
Orientadora: Maria Isabel do Nascimento André 
Telefone para contato: (047) 9123 5609

Gostaria de convidá-lo (a) para participar de uma pesquisa que tem como 
objetivo analisar a percepção dos educadores quanto ao fenômeno bullying. Para 
atingir esta meta serão efetuadas entrevistas semi-estruturadas, com 4 
professores, 1 diretor, 1 vice-diretor e 1 orientador educacional. 

As entrevistas acontecerão na escola em que os educadores trabalham e 
terão duração de aproximadamente uma hora, podendo ser realizadas em duas 
sessões de meia hora cada.

A sua participação nesta pesquisa é de fundamental importância para 
conhecer melhor o fenômeno do bullying em uma escola catarinense, devido à 
escassez de pesquisas nesta área, não somente em Santa Catarina, mas em todo 
o Brasil.

Os dados obtidos através das entrevistas serão estudados sob a forma de 
análise de conteúdo, com formação de um sistema de categorias, e os resultados 
serão devolvidos a todos os participantes.

Quanto aos aspectos éticos, gostaria de informar que:
a) Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, garantindo o seu 
anonimato;
b) Os resultados desta pesquisa serão utilizados somente com finalidade 
acadêmica;
c) Não há respostas certas ou erradas, o que importa é a sua opinião;
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d) A aceitação não implica que você estará obrigado a participar, podendo 
interromper a sua participação a qualquer momento, mesmo que já tenha 
iniciado, bastando, para tanto, comunicar aos pesquisadores;
e) Você não terá direito a remuneração por sua participação, pois ela é 
voluntária;
f) Esta pesquisa é de cunho acadêmico e não visa uma intervenção;
g) A participação nesta pesquisa não apresenta riscos;
h) Durante a participação, se você possuir alguma reclamação, do ponto de 
vista ético, poderá contatar o responsável pela pesquisa;

_______________________________

Pesquisadora: Carolina Aita Flores

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO

Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF 

____________ abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como 

sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade.

Local e data: 

__________________________________________________________________

Nome: 

__________________________________________________________________

Assinatura do Sujeito ou Responsável: 

__________________________________________________________________

Telefone para contato: 

________________________________________________________________________________________

UNIVALI – UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CCS –CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CURSO DE PSICOLOGIA
Rua Uruguai, 438
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Apêndice 3

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES:

1. Você está ciente sobre o que se trata o fenômeno do bullying?

2. Você acha que o bullying faz parte da infância e da adolescência?

3. No momento de sua aula, você utiliza alguma estratégia para a integração 

entre os alunos?

4. Existem situações de bullying ocorrendo na escola?

5. Como você lida/lidaria com uma situação de bullying?

6. Existe alguma coisa que você possa fazer para impedir que o bullying

aconteça?

7. De quem você pensa que é a responsabilidade por uma situação de 

bullying (pais, alunos, professores, etc.)?

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O DIRETOR E VICE-DIRETOR:

1. Você está ciente sobre o que se trata o fenômeno do bullying?

2. Você acha que o bullying faz parte da infância e da adolescência?

3. Existem situações de bullying ocorrendo na escola?

4. Como você lida/lidaria com uma situação de bullying?

5. Existe alguma coisa que você possa fazer para impedir que o bullying

aconteça?

6. De quem você pensa que é a responsabilidade por uma situação de 

bullying (pais, alunos, professores, etc.)?

7. Qual é o seu papel, enquanto diretor/vice-diretor, frente às situações de 

bullying?

8. Em sua gestão como diretor você criou alguma proposta para lidar com 

situações de bullying?

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O ORIENTADOR EDUCACIONAL:

1. Quais são as suas funções dentro da escola?
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2. Você está ciente sobre o que se trata o fenômeno do bullying?

3. Você acha que o bullying faz parte da infância e da adolescência?

4. Existem situações de bullying ocorrendo na escola?

5. Como você lida/lidaria com uma situação de bullying?

6. Existe alguma coisa que você possa fazer para impedir que o bullying

aconteça?

7. De quem você pensa que é a responsabilidade por uma situação de 

bullying (pais, alunos, professores, etc.)?

8. Qual é o seu papel, enquanto orientador educacional, frente às situações 

de bullying?


