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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar os tipos de agressões e as transformações que 

ocorrem na personalidade das crianças agredidas.  A agressão, também denominada bullying, 

provoca reações diferenciadas em agredidos e agressores. Entre os agredidos, são comuns 

reações como: insegurança, a falta de proteção e isolamento. Para os agressores a principal 

reação é o sentimento de domínio sobre as vítimas. No Brasil, o bullying vem se destacando 

nos meios de comunicação e órgãos públicos, que se mostram bastante preocupados com a 

quantidade de casos de agressões ocorridos entre aluno e aluno, professor e professor, aluno e 

professor. Cientes da gravidade dessa forma de violência passamos a questionar: quais os 

casos de bullying que mais prejudicam as crianças na escola? Será que o bullying tornou-se 

um problema ainda mais constrangedor a partir do uso de brincadeiras sem limites que trazem 

constrangimento para os que sofrem desse mal? Como a escola, as crianças e os professores 

lidam com essa situação? Com base nessas constatações e cientes de que a escola deve se 

constituir em um ambiente de crescimento, capaz de promover o desenvolvimento de valores 

e de uma cultura de paz repudiando qualquer forma de violência, optamos por realizar o 

presente estudo. O estudo é formado principalmente por pesquisas na internet, que 

possibilitou obtermos importantes fontes de informações e pesquisas. O método usado foi o 

indutivo, com apresentação de casos concretos de fontes seguras e confiáveis, demonstrando 

assim a importância da matéria na vida das pessoas. Esperamos com este estudo subsidiar a 

reflexão de pais e dos que integram a escola para que possam encontrar alternativas de 

combate à prática dessa violência tanto dentro quanto fora do âmbito escolar. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the types of attacks and transformations that occur in the character 

of children abused. The attack, also known as bullying, causes reactions differentiated 

attacked and attackers. Among those attacked are common reactions like: insecurity, lack of 

protection and insulation. For the aggressors the main reaction is the feeling of power over the 

victims. In Brazil, the bullying has been highlighted in the media and public, who appear very 

concerned with the amount of cases of assaults occurring between student and student, teacher 

and teacher, student and teacher. Realizing the seriousness of this form of violence we to 

question: which cases of bullying that affect more children in school? Does bullying have 

become an even more embarrassing problem through the use of play without limits that bring 

embarrassment for those who suffer from this problem? As the school children and teachers 

deal with this situation? Based on these findings and aware that the school should be in a 
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growth environment that can foster the development of values and a culture of peace by 

repudiating all forms of violence, we decided to conduct this study. To conduct the study, we 

conducted research on the internet, which allowed important sources of information and 

research. The method used was inductive, with presentation of concrete cases of safe and 

reliable, thus demonstrating the importance of the matter in people's lives. We hope this study 

support the reflection that integrates parents and the school so they can find alternatives to 

combat this practice violence both inside and outside the school. 

 

Keywords: Bullying, School, Students, Assaults, Education, Respect. 



1. Introdução 

 

A violência é hoje um dos grandes males que assola o mundo. Porém, ela pode ser 

controlada e até evitada se houver participação e empenho por parte de todos. O interesse em 

mudar a sociedade em que vivemos, fará com que exista uma transformação real e 

significativa na vida das pessoas. 

Em 1990, a imprensa de todo mundo colocou claramente alguns casos de 

assassinatos e suicídios acontecidos nas escolas, ficou constatado que as pessoas envolvidas 

nesses episódios não eram portadores de qualquer problema mental, como também não tinha 

sofrido nenhum tipo de agressão que viesse a motivar atos de desatino. Este fato motivou a 

realização de vários estudos que revelaram a existência de um fenômeno caracterizado por 

atos de intimidação que ocorrem de forma repetitiva e se manifestada por meio de agressões 

físicas ou morais entre alunos, sejam crianças ou adolescentes. Tal fenômeno foi denominado 

bullying.  

Esse problema tem afetado milhares de crianças e jovens durante a sua vida escolar e 

pessoal, interferindo na aprendizagem e se agrava à medida que a intimidação torna difícil 

identificar agressores e agredidos, com isso os praticantes dessa situação também conhecida 

como “brincadeira de mau gosto” acabam por ficar sem punição. 

Faz-se necessário mencionar que essa aprendizagem só ocorre por conta da 

consolidação das estruturas e organização de pensamento, sendo necessário que se estabeleça 

um desequilíbrio nas estruturas mentais, isto é, os conceitos já assimilados necessitam passar 

por um processo de desorganização para que possam novamente, a partir do contato com 

novos conceitos, se organizarem, estabelecendo um novo conhecimento (PIAGET, 1970) 

O bullying, como intimidação direta ou indireta, varia da simples gozação até atitudes 

mais violentas como a força física, sendo motivo de preocupação crescente nas escolas. 

Educadores, pais e psicólogos se questionam sobre quais atitudes tomar para amenizar esse 

problema da agressão e do desrespeito, que prejudica tantas crianças e jovens, principalmente 

em uma fase onde as descobertas e o conhecimento construídos são essenciais para a 

formação da personalidade e do caráter e principalmente do seu equilíbrio emocional. 

É comum estabelecer um padrão de relacionamento repetitivo e complementar 

entre alunos e educadores, no qual um grupo briga e outro reconcilia. Os conceitos aqui 

debatidos trazem profundas implicações sobre as visões que os alunos e os educadores têm de 

si, dos outros e do mundo. 



Então, tanto os educadores quanto os alunos acabam na maioria das vezes 

sentindo-se presos em uma armadilha de um sistema que os obriga a ser e a agir de certa 

forma (escola) e frustrados por estar lidando com um problema que é exacerbado pela sua 

própria existência nesse sistema, o bullying. 

Nesse contexto, questiona-se: quais os casos de bullying que mais prejudicam as 

crianças na escola? Será que o bullying tornou-se um problema ainda mais constrangedor a 

partir do uso de brincadeiras sem limites que trazem constrangimento para os que sofrem 

desse mal? Como a escola, as crianças e os professores lidam com essa situação? Para realizar 

o estudo, realizamos pesquisa na internet, que possibilitou importantes fontes de informações 

e pesquisas. 

Diante de tais constatações e cientes de que a escola deve se constituir em um 

ambiente de crescimento, capaz de promover o desenvolvimento de valores e de uma cultura 

de paz repudiando qualquer forma de violência, optou por realizar o presente estudo que tem 

por finalidade analisar o fenômeno do bullying, suas causas e consequências no processo de 

aprendizagem. 

Para realizar o estudo, realizamos pesquisa na internet, que possibilitou importantes 

fontes de informações e pesquisas. Recorremos a autores como: Cleo Fante (2011), Marie-

Nathalie Beaudoin Maureen Taylor (2010), Maria Lourdes Gisi e Romilda Teodora Ens 

(2011), Ana Beatriz Barbosa Silva (2010), Jane Middelton-Moz e Mary Lee Zawadski (2007).  

O método usado foi o indutivo, com apresentação de casos concretos de fontes seguras e 

confiáveis, demonstrando assim a importância da matéria na vida das pessoas. 

Segundo as autoras Beaudoin e Taylor (2006), a vida rotineira da criança e os seus 

resultados são implicações da competição, dos desapontamentos e das frustrações perante a 

sociedade, fazendo com que a cooperação e a partilha tornem-se menos atrativas quando não 

há ganhos materiais, as crianças buscam somente o seu bem estar, sem se preocupar se seu 

colega também tem ou pode ter o que ela é possuidora. As crianças e os jovens criticam a si, 

faltam vínculos afetivos, interação, oportunidade de se comunicar e socializar com os outros, 

por serem vistos como seus rivais. 

Alguns alunos acreditam ser à competição não uma forma de aprendizagem, mas sim 

um grande problema. Na maioria das vezes as crianças não respeitam as regras estabelecidas 

sendo submetidas a castigos dos adultos que tentam com isso conter os comportamentos 

desordenados. Os alunos quando têm a impressão de estar sendo observados e examinados, 

eles ficam desestimulados, sua raiva aumenta e eles se afastam de todos, sendo acometidos de 



uma raiva cega, então, começam a atormentar seus colegas de sala e a desrespeitar os adultos, 

como professores, inspetores, enfim, qualquer um que esteja a alcance de sua ira. 

A maioria das pessoas acredita ser errado matar, porém matar em uma guerra torna-

se um mal necessário, pois se você não mata, morre,  roubar é mas compreensível se um pai 

ou uma mãe rouba para matar a fome de um filho; é errado começar uma briga, mas é correto 

brigar em legítima defesa; é errado mentir, mas os heróis que derrotam inimigos com 

deturpações engenhosas são glorificados.  

É comum estabelecer um padrão de relacionamento repetitivo e complementar entre 

alunos e educadores, no qual um grupo briga e outro reconcilia. Os conceitos aqui debatidos 

trazem profundas implicações sobre as visões que os alunos e os educadores têm de si, dos 

outros e do mundo. 

Além de ampliar o conhecimento sobre o assunto abordado, analisando como o 

bullying pode prejudicar a aprendizagem, interação e a vivencia de experiências e ações 

sociais em determinada cultura, onde o individuo vai adquirir idéias e valores próprios, 

construindo sentidos para as experiências vivenciadas, como as transformações no espaço 

interpessoal de interação para o intrapessoal de subjetivação.  

Entendendo que muitas vezes o combate a esta prática é dificultado na maioria das 

vezes, pela falta de conhecimento sobre o tema, esperamos com este estudo subsidiar a 

reflexão de pais e dos que integram a escola para que possam encontrar alternativas de 

combate à prática dessa violência tanto dentro quanto fora do âmbito escolar.  

 

 

2. Fundamentação teórica 

 

O bullying é um termo inglês, utilizado para descrever atos de violência física, 

emocional e psicológica, intencionais e repetidos em diferentes brincadeiras praticadas por 

um indivíduo contra outro. 

FANTE define o fenômeno bullying de tal forma a não ser confundido com outras 

formas de violência, trazendo como definição universal “um conjunto de atitudes agressivas, 

intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais 

alunos contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento” (2011, p. 28). Gera sentimentos 

negativos e pensamentos de vingança, baixa autoestima, dificuldade de aprendizagem, queda 

do rendimento escolar, podendo desenvolver transtornos mentais e psicopatologias graves, 



alem de sintomatologia e doenças de fundo psicossomático, transformando-a em um adulto 

com dificuldades de relacionamentos e com os outros graves problemas.  

Outra manifestação de bullying consiste na utilização das tecnologias de informação 

para criar páginas falsas, comunidades ou perfis sobre a vítima em sites de relacionamento 

com publicação de fotos, de modo a submetê-las a constrangimento, chantagem, expressões 

depreciativas etc. caracteriza o chamado cyberbullying. 

Os estudos sobre o bullying se iniciaram no início dos anos 70, com pesquisas do 

professor Dan Olweus, da Universidade de Bergen, na Noruega e com a campanha nacional 

antibullying nas escolas norueguesas.  

Dan Olweus iniciava investigações na escola sobre o problema dos agressores e suas 

vítimas, embora não se verificasse um interesse das instituições sobre o assunto. Já na década 

de 80, três rapazes entre 10 e 14 anos, cometeram suicídio. Estes incidentes pareciam ter sido 

provocados por situações graves de bullying, despertando, então, a atenção das instituições de 

ensino para o problema. 

Todos os dias, alunos no mundo todo sofrem com um tipo de violência que vem 

mascarada na forma de “brincadeira”. Estudos recentes revelam que esse comportamento, que 

até há bem pouco tempo era considerado inofensivo e que recebe o nome de bullying, pode 

acarretar sérias conseqüências ao desenvolvimento psíquico dos alunos, gerando desde queda 

na auto-estima até, em casos mais extremos, o suicídio e outras tragédias.  

SILVA descreve as vitimas de bullying como: 

as vítimas típicas são alunos que apresentam poucas habilidades de 

socialização. Em geral são tímidas ou reservadas, e não conseguem 

reagir aos comportamentos provocadores e agressivos dirigidos contra 

elas. (SILVA, 2010, p.37 e 38). 

Geralmente, as vitimas de bullying são indivíduos que estão fora do modelo 

considerado normal para a sociedade opressiva, como as crianças acima do peso ou os que 

possuem peso inferior, com problemas visuais, as que se dedicam aos estudos mais que o 

normal da classe e as que apresentam comportamento discreto, com dificuldade na 

comunicação. SILVA, assim descreve o agressor:  

[...] podem ser de ambos os sexos, geralmente têm em sua 

personalidade traços de desrespeito e maldade, [...] perigoso poder de 

liderança que, em geral, é obtido ou legitimado através da força física 

ou de intenso assédio psicológico [...] pode agir sozinho ou em grupo. 

(SILVA, 2010, p.43) 

 

 



Os envolvidos no bullying podem assumir três formas: vítima, autor e expectador. 

Em todos os casos os envolvidos podem sofrer graves consequências no que diz respeito à 

aprendizagem e ao convívio em sociedade. 

Para FANTE (2011) as vítimas, se calam por vergonha ou medo, os familiares com 

medo e com a intenção de protegem a vítima só vão agir quando a situação já está muito 

grave, assim como seus colegas que se calam por medo ou coação, e os professores não estão 

preparados para detectar este problema. De acordo com FANTE (2011, p.78,79) as 

conseqüências afetam todos os envolvidos e em todos os níveis, porem especialmente a 

vitima, que pode continuar a sofrer seus efeitos negativos muitos alem do período escolar 

pode trazer prejuízos em suas relações de trabalho, em sua futura constituição familiar e 

criação de filhos,alem de acarretar prejuízos para a sua saúde física e mental. 

As vítimas de bullying podem ser: vítima típica, que serve de bode expiatório, e que 

apresenta aspecto mais frágil, que não consegue se impor nem física nem verbalmente e não 

são agressivos; vítima provocadora que provoca e atrai brigas, possui um “gênio ruim” 

podem ser hiperativas, inquietas,dispersivas,ofensora; é de modo geral, tola, imatura, de 

costumes irritantes; vítima agressora que caracteriza-se como aquela que transfere os maus 

tratos sofridos para outros tende a buscar indivíduos mais frágeis que ele para transformá-los 

em bode expiatórios. Já o agressor apresenta características como: faz os mais fracos de 

vítima, costuma ser um individuo com pouca empatia, é mau-caráter, impulsivo, irrita-se 

facilmente, malvado, adota condutas anti-sociais como o roubo, o vandalismo e o uso do 

álcool além de se sentir atraído por más companhias.  

De acordo com FANTE (2005, p.81), o autor do bullying pode manter um pequeno 

grupo em torno de si, no qual atuam como auxiliares em suas agressões. Os alunos 

identificados como seguidores raramente tomam as iniciativas das agressões. Fazem isto pelo 

mero prazer de pertencer ao grupo dominante. 

SILVA ressalta que com esse comportamento de “Bateu, levou” ou “tudo que vem 

tem volta” segundo a autora as práticas de bullying acabam se tornando mais difíceis de 

serem combatidas, pois “ganham proporções infelizes de epidemia mundial de ameaça á 

saúde pública”. (2010, p.42). Ainda de acordo com o referido autor, os espectadores são 

“alunos que testemunham as ações dos agressores contra as vítimas, mas não tomam qualquer 

atitude em relação a isso: não saem em defesa do agredido, tampouco se juntam aos 

agressores.” (SILVA, 2010, p.45). Eles assistem a todas as barbaridades e não se envolvem 

por medo de serem vitimas ou por terem sangue frio, e com isso acabam por assumir uma 

atitude de conivência diante dos agressores.  



CHALITA descreve os autores de bullying como: 

crianças e jovens que precisam mais de ajuda do que de punições, para 

que desse modo, o ciclo de violência se quebre [...] construir o bem 

comum não significa lutar contra o mal, mas lutar a favor do bem; não 

significa eliminar o agressor, mas as causas da agressão com o 

conhecimento e a sabedoria de um guardião. (2008, p.254). 

 

Pesquisas indicam que adolescentes agressores têm personalidades autoritárias, 

combinadas com uma forte necessidade de controlar ou dominar. Também tem sido sugerido 

que uma deficiência em habilidades sociais e um ponto de vista preconceituoso sobre 

subordinados podem ser particulares fatores de risco. 

Estudos adicionais têm mostrado que enquanto inveja e ressentimento podem ser 

motivos para a prática do assédio escolar, ao contrário da crença popular, há pouca evidência 

que sugira que os bullies sofram de qualquer déficit de autoestima. 

Outros pesquisadores também identificaram a rapidez em se enraivecer e usar a 

força, em acréscimo a comportamentos agressivos, o ato de encarar as ações de outros como 

hostis, a preocupação com a autoimagem e o empenho em ações obsessivas ou rígidas. É 

frequentemente sugerido que os comportamentos agressivos têm sua origem na infância:  

Essa situação se agrava quando o aluno é exposto a diversas situações ofensivos 

dentro e fora da sala de aula, sendo mais uma dificuldade para as instituições enfrentarem,  

não conseguindo com isso identificar abertamente os agressores nem os agredidos. Desse 

modo os praticantes dessa situação também conhecida como “brincadeira de mau gosto” 

ficam sem punição alguma. 

Constituem formas como o bullying se manifesta: a verbal que consiste em insultar, 

ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas, “zoar” 

etc.; físico e material, manifestada em ações como: bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, 

beliscar, roubar, furtar ou destruir os pertences da vítima, atirar objetos contra as vítimas; 

psicológico e moral, caracteriza-se por atos de humilhação, ridicularização,  exclusão, 

isolamento, ignorar, desprezar ou fazer pouco caso; sexual que caracteriza-se por atos como: 

abusar, violentar, assediar, insinuar. 

De acordo com Middelton-Moz, Zawadski (2007), os meninos vivem com medo de 

não cumprir as regras “não-ditas do pertencimento, tais como não demonstrar sentimentos, 

fazer o tipo valentão, não parecer sensível demais ou intelectual, ter boa aparência, não 

chorar, não pedir ajuda nem parecer próximo demais da própria mãe”. As técnicas que os 



meninos aprendem cedo para cumprir esse “código dos rapazes” segundo as  autoras chama 

de “disfarce”, utilizada durante suas vidas para impedir que sofram abusos como o bullying: 

[...] ao usar essa máscara, os meninos reprimem sua vida emocional 

interior, e, em lugar dela, fazem o tipo valentão, tranqüilo, desafiador, 

imperturbável. (Polack, 2000 apud Middelton-Moz, Zawadski, 2007, 

p. 23). 

 

Já as meninas são pressionadas para se aproximarem da imagem de um ser 

especifico, daquilo que significa ser mulher, tais como: ser atraente e delicado, tendo de usar a 

roupa correta e está sempre na moda, atrair a atenção dos meninos e adotar uma postura doce 

e meiga. As que não se enquadram nesse padrão têm maiores possibilidades de sofrerem 

bullying, e, geralmente, “são tímidas demais para lutar contra as regras ou não encontram um 

grupo social ao qual pertencer” (Middelton-Moz, Zawadski, 2007, p. 23). 

Elas, geralmente, exercem o bullying de maneira diferente dos meninos, valendo-se, 

ao invés de ameaças de violência física, da exclusão social como principal arma: “espalhar 

boatos maliciosos, intimidar, destruir a reputação da outra, dizer a outras para que deixem de 

gostar de uma menina de quem querem se vingar” (Middelton-Moz, Zawadski, 2007, p. 24). 

O fenômeno bullying passou a ser considerado como um problema de saúde pública, 

devendo ser reconhecido pelos profissionais de saúde em razão dos danos físico-emocionais 

sofridos por aqueles que estão envolvidos nele. 

FANTE, em seu livro "Fenômeno Bullying" deixa claro as conseqüências desse 

fenômeno: 

[...] afetam todos os envolvidos e em todos os níveis, porém 

especialmente a vítima, que pode continuar a sofrer seus efeitos 

negativos muito além do período escolar. Pode trazer prejuízos em 

suas relações de trabalho, em sua futura constituição familiar e criação 

de filhos, além de acarretar prejuízo para a sua saúde física e mental 

(2005, p. 79). 

Os envolvidos podem ou não superar os traumas causados pelo bullying, e essa 

superação vai depender das suas características individuais, do seu relacionamento consigo 

mesmo e com a sociedade, principalmente com a sua família. 

Caso essa superação não aconteça, o trauma que foi estabelecido prejudicará o seu 

comportamento e a sua inteligência, “[...] gerando sentimentos negativos e pensamentos de 

vingança, baixa auto-estima, dificuldades de aprendizagem, queda do rendimento escolar, 

podendo desenvolver transtornos mentais e psicopatologias graves, além de sintomatologia e 



doenças de fundo psicossomático, transformando-a em um adulto com dificuldades de 

relacionamentos e com outros graves problemas” (FANTE, 2005, p. 78.79). 

As alternativas apresentadas por SILVA (2010) apontam que tanto os professores 

quanto os demais profissionais da escola tem compromissos em conhecer o que acontece em 

sala de aula, colocar o diretor a par do que esta acontecendo, indicar a conduta e os 

procedimentos que devem ser adotados pelos professores e funcionários da escola, 

encaminhar o aluno para instituições como Conselho Tutelar e Órgão de proteção à criança e 

ao adolescente.  

A postura apresentada pelo educador serve de exemplo aos alunos. Cabe a este, 

portanto, ter cautela ante as posturas assumidas para não prejudicar a integridade do 

estudante.  

SILVA (2010) descreve que cabe aos pais ter um olhar mais cuidadoso sobre as 

atitudes dos filhos de modo a identificar condutas defensivas ou agressivas apresentadas e que 

podem refletir se estão sendo vitimas ou sujeitos de agressões, para que desse modo possam 

ajudá-los a superar problemas psicológicos por eles apresentados no cotidiano. O referido 

autor adverte que diante de situações de intimidação e constrangimento as escolas precisam 

promover uma discussão aberta com todos os segmentos que a integram e, antecipando-se a 

estes, devem adotar estratégias preventivas e imediatas com a finalidade de combater tais 

práticas. É necessário existir um examinador fora da escola, técnicos habituados ao assunto 

em questão, dentre os quais se destacam: psiquiatras pediatras, psicólogos e assistentes 

sociais. 

Outra iniciativa para enfrentamento do problema são as parcerias com os 

estabelecimentos públicas direcionadas à educação e ao direito, tais como: Conselhos 

Tutelares, Delegacia da Criança e do Adolescente, Promotorias da Educação, que atuando em 

parceria agilizam as providências para enfrentamento deste problema. Se a abordagem for 

bullying, o tempo corre a favor de seus agressores e contra suas vitimas que ficam perturbadas 

vendo suas vidas acabadas em uma velocidade assustadora. 

 

 2.1. O bullying como gerador de problemas de aprendizagem 

 

No ambiente escolar as crianças e jovens vítimas de bullying mantém-se 

frequentemente isoladas do grupo ou perto de algum adulto que possa protegê-las: professor, 

inspetor, cantineiro etc. Na sala de aula, apresentam postura retraída. Têm extrema 

dificuldade em perguntar algo ao professor ou emitir sua opinião para os demais alunos. 



Deixam explicitas suas inseguranças e ansiedade. Faltam frequentemente às aulas, com o 

intuito de fugir das situações de exposição, humilhações e/ou agressões psicológicas e físicas. 

Normalmente apresentam postura triste, deprimida ou aflita. Nos jogos ou atividades em 

grupo, sempre são as últimas a serem escolhidas, de modo que, aos poucos vão se 

desinteressando das atividades e tarefas escolares (isso também inclui perdas constantes de 

seus pertences, especialmente materiais didáticos). 

Nos casos mais dramáticos, ocasionalmente as vítimas de bullying apresentam 

hematomas (contusões), arranhões, cortes, ferimentos, roupas danificadas ou rasgadas. A 

prática de bullying começa com brincadeirinhas de mau gosto, que rapidamente evoluem para 

gozações, risos provocativos, hostis e desdenhosos. Colocam apelidos pejorativos e 

ridicularizantes, com explicito propósito maldoso. Insultam, difamam, ameaçam, constrangem 

e menosprezam alguns alunos. Fazem ameaças diretas ou indiretas, dão ordens, dominam e 

subjugam seus pares. Estão sempre se envolvendo, de forma direta ou velada, em 

desentendimentos e discussões entre alunos, ou entre alunos e professores. Pegam materiais 

escolares, dinheiro, lanches e quaisquer pertences de outros estudantes, sem consentimento ou 

até mesmo sob coação. 

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE realizada em 

2009 revelou que quase um terço (30,8%) dos estudantes brasileiros informou já ter sofrido 

bullying, sendo maioria das vítimas do sexo masculino. A maior proporção de ocorrências foi 

registrada em escolas privadas (35,9%), ao passo que nas públicas os casos atingiram 29,5% 

dos estudantes.  

No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com 5.168 alunos de 25 escolas públicas 

e particulares revelaram que as humilhações típicas do bullying são comuns em alunos da 5ª e 

6ª séries. Entre todos os entrevistados, pelo menos 17% estão envolvidos com o problema - 

seja intimidando alguém, sendo intimidados ou os dois. A forma mais comum é a cibernética, 

a partir do envio de e-mails ofensivos e difamação em sites de relacionamento como o Orkut. 

Em 2009, uma pesquisa do IBGE apontou as cidades de Brasília e Belo Horizonte 

como as capitais brasileiras com maiores índices de assédio escolar, com 35,6% e 35,3%, 

respectivamente, de alunos que declararam esse tipo de violência nos últimos 30 dias. 

Ainda assim, a escola se apresenta como importante espaço de interação onde são 

construídas relações de ensino e aprendizagem entre professores e alunos. Eles são os 

principais protagonistas desse processo educativo e adequação de trabalho, é tarefa 

imprescindível para se garantir a qualidade do ensino.  



A violência escolar prejudica a qualidade de ensino, e o processo de ensino-

aprendizagem, à medida que cria um clima de grande apreensão e medo dentro da escola, 

assim, professores e alunos sentem-se inseguros e sem vontade de desenvolver qualquer tipo 

de trabalho. 

Sendo a finalidade da escola a aprendizagem do aluno, torna-se necessário moldar a 

proposta pedagógica aos problemas que se apresentam, tornando-a mais atraente e 

significativa e autônoma. 

Segundo Gisi (p.82) as manifestações do fenômeno nem sempre são percebidas 

pelos professores que, de uma forma equivocada, o associam a brincadeiras infantis. A não 

identificação das manifestações do bullying pelos professores pode ocorrer, pois as crianças 

evitam expor o problema, por entenderem que estes nada podem fazer para ajudá-las.  

Por parte dos docentes algumas práticas contribuem para reforçar a prática do 

bullying, a exemplo da intimidação do aluno em voz alta rebaixando-o perante a classe e 

ofendendo sua auto-estima. Outra forma cruel e severa é manipular a classe contra um único 

aluno expondo-o a humilhação, assumir um critério mais rigoroso na correção de provas com 

o aluno e não com os demais. Há ainda professores que perseguem alunos com notas baixas, 

ameaçá-os com reprovação, nega ao aluno o direito de ir ao banheiro ou beber água, expõe à 

tortura psicológica e física com puxões de orelhas e cascudos, difama o aluno acusando-o de 

atos que não cometeu. Tais atos violam o Estatuto da Criança e do Adolescente e podem ser 

denunciados em um Boletim de Ocorrência numa delegacia ou no Ministério Público.  

Neste processo, a autoestima é deteriorada, sendo que a literatura nos aponta para 

casos em que o aluno perde até mesmo a vontade de viver e chega a cometer suicídio, ainda 

que não tenhamos verificado tal ocorrência em nossa pesquisa. A vontade de vingança contra 

aqueles que inferiorizaram a vítima do bullying pode conduzi-lo à reprodução da violência, 

criando-se, assim, um círculo vicioso. 

Contudo, a solução para a violência escolar não se efetiva através da colocação de 

grades, instalação de câmeras de vídeo e policiamento e que tais medidas apenas contribuem 

para a degradação do ambiente escolar e reprodução da violência, uma vez que tenta combatê-

la através da repressão, o que somente aumentaria a cultura disciplinadora e autoritária dento 

da escola, o quê, com certeza, não seria o caminho a se seguir. 

Há, portanto, a necessidade de transformação da escola como uma das soluções pelas 

quais podemos minimizar ou superar o problema da violência neste âmbito. Entretanto, o 

problema da violência está em todos os âmbitos da sociedade e a escola não consegue resolver 



este problema isoladamente, pois são muitos, complexos e inter-relacionados, os fatores 

envolvidos nessa problemática e a educação não é o único meio para transformar a sociedade. 

Na análise de como o bullying pode prejudicar a aprendizagem, a teoria de Freud          

(1970) apresenta “os processos misteriosos” do psiquismo na mente humana, onde, segundo 

ele, encontram-se as “regiões obscuras”, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a 

interioridade do homem como problemas científicos. A partir daí tudo se constrói ou destrói. 

Sua primeira teoria sobre o funcionamento da personalidade refere-se à estrutura do aparelho 

psíquico: o inconsciente exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da 

consciência, sendo constituído por conteúdos reprimidos não tendo acesso aos sistemas pré-

consciente e consciente, pela ação de censuras internas; o pré-consciente é o sistema onde 

permanecem os conteúdos acessíveis à consciência, podendo está nela e no momento seguinte 

não estar; o consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo 

informações do mundo exterior e as do mundo interior, destacando a percepção do mundo 

externo, a atenção e o raciocínio.   

A interação social tem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e do 

individuo como também toda função no desenvolvimento cultural desse sujeito aparece 

primeiro no nível social, entre pessoas com afinidade, com algo em comum ou pela falta dela, 

por interesse, entre outros motivos de nível individual, dentro dele próprio. 

De acordo com Piaget (1970), o indivíduo constrói a compreensão do mundo e o 

conhecimento sozinho. Em sua concepção, a vida afetiva é a dimensão que estaria 

apresentando maior dificuldade para a tomada de consciência por parte do sujeito. Segundo a 

sua interpretação, o problema obedeceria ao fato de que os esquemas afetivos escapam de 

imediato à consciência do indivíduo por causa de sua significação genética para o eu do 

sujeito. 

 Entretanto, para esse autor, o desenvolvimento humano a partir das características de 

cada faixa etária pode ser observado e interpretado pelos seus comportamentos, fatores como 

hereditariedade, onde o potencial genético do indivíduo é estabelecido, podendo ou não se 

desenvolver. O crescimento orgânico refere-se ao aspecto físico, maturação neurofisiológica, 

sendo possível determinar o padrão de comportamento, o meio como conjunto de influências 

e estimulações altera os padrões do comportamento humano, que são os fatores invariantes e 

os variantes, constitui a unidade básica do pensamento e da ação estrutural do modelo 

piagetiano, sendo elemento que se transforma no processo de interação com o meio, visando à 

adaptação do indivíduo ao real que o circunda. 



O processo de transformação para Piaget (1970) vai depender sempre de como o 

indivíduo vai elaborar e assimilar as suas interações como o meio, isso porque a visada 

conquista da equilibração se detém em diversos estágios da vida. Cada fase é caracterizada 

por formas diferentes de organização mental que possibilitam as diferentes maneiras de o 

indivíduo relacionar-se coma a realidade que o rodeia.   

Baseando-se nas teorias do desenvolvimento humano a criança desde seu nascimento 

tenta conquistar, através da percepção dos movimentos, todo o universo que a cerca, 

utilizando a inteligência prática ou sensório-motora. Em um segundo momento, a criança 

passa a desenvolver a linguagem corporal, quanto à escrita ela irá acarretar modificações nos 

aspectos intelectual, afetivo e social da criança.  

Para Piaget (1970) com a decorrência da linguagem, seu pensamento fica mais 

acelerado, ocasionando um maior desenvolvimento mental, social e moral. Sendo assim, o 

desenvolvimento moral abrange três fases: anomia - onde a moral não é colocada, as regras 

são seguidas, porém o indivíduo ainda não esta adaptado com a relação de bem e mal e sim 

pelo sentido de hábito de dever; heteronomia - as regras não correspondem a um acordo 

mútuo, mas sim como algo imposto pela tradição e, portanto, imutável; autonomia- 

corresponde ao último estágio do desenvolvimento moral, em que as regras são entendidas 

como decorrentes de acordos mútuos.  

Piaget (1970) defende que a inteligência é um processo adaptativo e que a sua função 

é estruturar o universo, da mesma forma que o organismo estrutura o meio ambiente. Não há, 

portanto, diferenças funcionais entre os seres vivos, mas somente diferenças estruturais de 

acordo com os níveis de organização. 

Faz-se necessário mencionar que essa aprendizagem só ocorre por conta da 

consolidação das estruturas e organização de pensamento, sendo necessário que se estabeleça 

um desequilíbrio nas estruturas mentais, isto é, os conceitos já assimilados necessitam passar 

por um processo de desorganização para que possam novamente, a partir do contato com 

novos conceitos, se organizarem, estabelecendo um novo conhecimento (PIAGET, 1970). 

Então, tanto os educadores quanto os alunos acabam na maioria das vezes sentindo-

se presos em uma armadilha de um sistema que os obriga a ser e a agir de certa forma (escola) 

e frustrados por estar lidando com um problema que é exacerbado pela sua própria existência 

nesse sistema, o bullying. 

A convicção de o homem ser bom por natureza, afirma que os costumes 

degeneram à medida do desenvolvimento dos povos, como o gosto pelos estudos e pelas 

letras, procurando mostrar as causas desta degeneração. Segundo ele, o homem natural é bom, 



e no isolamento se torna igual a todo homem.  A partir de determinado momento o homem 

resolve viver em sociedade e as desigualdades aparecem (ROSSEAU, 1989, p.07). 

Rousseau (1989) nos apresenta o método utilizado para desenvolver o pensamento 

que servirá de resposta à pergunta da Academia: a princípio tem por objetivo descobrir o 

homem; “Como conhecer, pois, a origem da desigualdade entre os homens, a não ser 

começando por conhecer o próprio homem?”. Para realizar tal empreitada, necessário se faz 

chegar ao homem natural, neste ponto surge um paradoxo: despir-se do conhecimento do 

homem civilizado, ou seja, quanto mais utilizamos a razão para entender o homem natural 

mais distante nos colocamos dele.  

Então Rousseau (1989) faz uma distinção das duas desigualdades existentes: a 

desigualdade natural ou física e a desigualdade moral ou política. A desigualdade natural 

(sexo, idade, força, etc.) como o próprio nome já afirma, tem uma origem natural e não foi ela 

que submeteu um homem a outro. O homem como um ser solitário, possuidor de um instinto 

de autopreservação, dotado de sentimento de compaixão por outros de sua espécie e 

possuindo a razão apenas potencialmente.  

Após descrever o homem natural, ele utiliza uma história hipotética para descrever 

como se deu a passagem do estado natural para o estado social, mostrando assim como surgiu 

a desigualdade entre os homens.  

O homem natural tinha como única preocupação sua subsistência, contudo, à medida 

que as dificuldades do meio se apresentavam, ele era obrigado a superá-las adquirindo, 

portanto, novos conhecimentos. O homem natural aprendeu a pescar, caçar e por vezes a 

associar-se a outros homens, tanto para defender-se como para caçar, mas estas associações 

eram sempre aleatórias.  

Neste ponto surge à primeira “revolução”: a construção de abrigos. O surgimento das 

casas faz o homem natural permanecer mais tempo em um mesmo lugar e na companhia de 

seus companheiros, nascendo assim às famílias e com elas os “… sentimentos mais ternos que 

são conhecidos dos homens, o amor conjugal e o amor paterno.” (ROUSSEAU, 1989, p. 88).  

Com isso as pessoas passam a viver por mais tempo juntas e começam a surgir 

formas de linguagem. Uma noção precária de propriedade começa a fazer parte deste novo 

universo. Por motivos de segurança, hábitos alimentares e influência do clima, as famílias 

convivem mais próximas surgindo às primeiras comunidades. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB cabe aos estabelecimentos 

elaborar e executar sua proposta pedagogia.  Desse modo, as propostas de intervenção em  



casos das violências nas e das escolas e do bullying na e da escola devem ser objeto de 

estudos dos profissionais da escola e ser parte integrante do Projeto Político Pedagógico) 

O PNE, Lei nº 10172, orienta as instituições formadoras a incluírem nas propostas de 

cursos de formação de professores a questão da violência escolar, tendo em vista que a 

Resolução CNE/CP N 01/02 não trata especificamente dos conteúdos.  

As crianças que buscam ajuda, nem sempre encontram apoio. Isso ocorre pela falta 

de conhecimento do docente sobre o fenômeno que coloca a intervenção pedagógica em risco 

no que refere à falta de entendimento sobre bullying. 

Para prevenir e combater são necessárias formas que possibilitem preparar os 

profissionais da educação para lidarem com o fenômeno bullying tanto com os alunos que 

praticam, ou que são vítimas. Desse modo é fundamental que os professores tenham uma 

formação adequada para lidar com as situações de bullying sempre que este fenômeno se 

manifesta na escola. 

Toda conduta apresentada pelo educador serve de exemplo diante seus alunos 

ocorrem ocasiões na escola em que o professor se depõe de suas obrigações e acaba tendo 

problemas que podem prejudicar a integridade do estudante. Neste momento a escola tem que 

intervir nos fatos de maneira aplicar ao responsável profissional as sanções previstas. (SILVA 

2010, p.169) 

SILVA (2010) adverte que as escolas precisam encaminhar o acontecimento de 

forma a promover uma discussão aberta em que os todos no processo de aprendizagem 

envolvam-se, para que as estratégias preventivas e imediatas sejam realizadas com a 

finalidade de combater o problema. É necessário existir examinador fora da escola, técnicos 

habituados ao assunto em questão. Entre eles profissionais de diversas áreas como psiquiatras 

pediatras, psicólogos e assistentes sociais.  

A parceria com a família torna-se essencial, pois ela é base da formação e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Sua função é a de civilizar, socializar e educar  e 

dos profissionais de saúde no intuito de estar atentos na observância e solução de trabalhar a 

personalidade dos indivíduos, formando na ética, com responsabilidades, cooperativos, 

solidários. Esta é uma questão complexa que não será resolvida com ações pontuais. Por se 

tratar de uma ameaça constante à sociedade torna-se necessário trabalhar constantemente esse 

problema e através do estímulo à participação, ao respeito, afeto e, acima de tudo, igualdade 

entre os seres humanos na procura de um mundo melhor e igual para todos. 

É indispensável parcerias com os estabelecimentos públicas direcionadas á educação 

e ao direito tal como: Conselhos Tutelares, Delegacia da Criança e do Adolescente, 



Promotorias da Educação. Para que com a conexão das forças sejam capazes de proporcionar 

a potência e agilidade nas providencias a serem tomadas contra este problema. Se a 

abordagem for bullying, o tempo corre a favor de seus agressores e contra suas vitimas que 

ficam perturbadas vendo suas vidas acabadas em uma velocidade assustadora. 

 

3. Considerações finais 

 

Nosso interesse ao iniciarmos o trabalho era a de que as crianças vítimas do bullying 

apresentariam prejuízos em seu processo de ensino-aprendizagem. A bibliografia utilizada 

revelou que do ponto de vista dos professores esse fenômeno desencadeia nas vítimas reações 

tais como: agressividade, medo, queda da auto-estima e isolamento. Desse modo, para os 

professores, o bullying influencia negativamente a aprendizagem dos alunos, visto que as 

reações são prejudiciais não só ao aprendizado, bem mais à vida do aluno. 

Durante a elaboração do trabalho, com as discussões realizadas a respeito do diálogo 

entre agressores e professores sobre o bullying, tentamos entender os diversos fatores, além do 

fenômeno bullying, que influenciam negativamente a aprendizagem dos alunos dentro da 

escola. Podemos destacar que os alunos na própria escola, não se sentem parte integrante 

desse ambiente.  

Com a realização deste trabalho foi possível fazer uma breve verificação a respeito 

do que classificamos como violência escolar, procurando identificar as formas de 

manifestação. Constatamos que a violência é um dos problemas que a escola enfrenta, mas 

que ainda não se consegue superar.  

Procuramos com este trabalho alcançar um entendimento ao fenômeno bullying, 

procurando saber quais são as causas ligadas aos problemas de personalidade, procurando 

destacar a relação que existe entre estes e a realidade social em que o aluno vive.  

Ao concluirmos este trabalho, percebemos a necessidade de transformação da escola 

como ma das soluções pelas quais podemos minimizar ou superar o problema da violência 

neste âmbito. Entretanto, o problema da violência está em todos os âmbitos da sociedade e a 

escola não consegue resolver este problema isoladamente, pois são muitos complexos e inter-

relacionados, os fatores envolvidos nessa problemática e a educação não é o único meio para 

transformar a sociedade. 

Consideramos igualmente importante explicitar, nas presentes considerações finais, 

que o fenômeno bullying é uma realidade dentro da escola. Porém, ainda é visto como 



“brincadeiras de criança”. Contudo, ele não deve ser tratado dessa forma, pois esse fenômeno 

gera conseqüências que interferem diretamente na aprendizagem, identidade e vida dos 

alunos. Estes geralmente ficam desmotivados, perdem a concentração nos estudos e se 

preocupam mais com as possíveis humilhações que podem vir a sofrer do que propriamente 

com os conteúdos escolares e seus próprios interesses.  

Portanto, consideramos necessário construir um projeto pedagógico que tenha como 

objetivo principal a superação da desigualdade social e a exclusão social, respeitando os 

direitos de cidadania dos alunos, além de se criar meios de conscientização dos professores 

com relação ao fenômeno bullying.  

Ciente da dificuldade das transformações na escola e na sociedade que aqui 

defendemos e dos limites de nosso trabalho e do próprio recorte de nosso objeto de estudo 

esperamos não obstante, poder ter dado nossa parcela de contribuição à compreensão da 

violência entre escolares e de suas complexas relações com a dinâmica sócio-institucional. 
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