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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo fazer um percurso histórico 
sobre o bullying e discutir sobre algumas políticas públicas 
voltadas para o combate deste tipo de violência. Parte-se então 
das considerações levantadas sobre as concepções de bullying e 
dos dados coletados numa escola da rede estadual de São Luís. 
Contextualizando a violência em geral, mas especificamente na 
educação brasileira. Ultimamente as escolas têm sido alvo de um 
fenômeno chamado bullying, na qual seu papel é combatê-lo, 
porém é necessária a mobilização de toda a sociedade para 
resolver este problema visto que é um fenômeno que não atinge 
apenas a escola. 
Palavras-Chave: Violência, Bullying, Combate. 
 

ABSTRACT 
The present work aims at making a historic about bullying and 
discuss some public policies aimed at combating such violence. We 
can then go to the considerations raised about the concepts of 
bullying and the data collected for a state school in St. Louis. 
Contextualizing violence in general, but specifically in Brazilian 
education. Lately, the schools have been targeted by a 
phenomenon called bullying, what their role is to fight it, but it is 
necessary to mobilize the whole society to solve this problem since 
it is a phenomenon that affects not only the school.  
Keywords: Violence, Bullying, Combat. 
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1-INTRODUÇÃO 
 
 

No contexto do espaço escolar a luta de classes sempre se fez presente, 

pois a mesma é também reprodutora dessa luta, através de vários modos de 

discriminação: social, econômica, intelectual e ideológica. Sendo observado no 

discurso da luta de forças e de poder, especialmente na escola e principalmente 

visível nas práticas dos jovens, que os sujeitos sempre querem se sobrepor aos 

demais. 

Na sociedade em que é estabelecido um padrão, modelo de 

comportamentos e que se incentiva a competição, o bullying é apresentado como 

uma forma de legitimar as diferenças. Assim a escola que devia ser um lugar de 

aprendizado, está se transformando em um local de opressão, em que existe o 

dominante (autor do bullying) e o dominado (vítima do bullying) mantendo uma 

relação de intimidação, humilhação e desrespeito. 

Desta forma a escola tem sido alvo de um fenômeno chamado bullying, 

termo em inglês usado para descrever atos de violência física e/ou psicológicas 

intencionais e repetitivas, praticados por um indivíduo com o intuito de intimidar ou 

agredir outro indivíduo incapaz de se defender. 

É importante que a família e a escola conheçam as causas e 

consequências deste fenômeno para prevenir esta violência, pois o que acontece 

na família e na escola é refletido na sociedade. A partir disto realizamos uma 

pesquisa em uma escola da rede estadual de São Luís com a intenção de analisar 

os transtornos que o bullying causa nos estudantes e verificar se existe alguma 

política pública nesta escola voltada para o combate ao bullying. 

 
2-PERCURSO HISTÓRICO 

 

Os estudos sobre bullying tiveram inicio na década de 1970 na Suécia e 

na Dinamarca. Na década de 80, a Noruega desenvolveu uma pesquisa 



 

 
expandindo os estudos para inúmeros países europeus. Mas o tema chegou ao 

Brasil no fim de 1999 e início de 2000 (FANTE; PEDRA 2008, p.35). 

Esses estudos foram provocados pelo aumento do número de suicídios 

entre crianças e adolescentes, especialmente na Europa. As pesquisas buscavam 

suas principais causas encontrando entre elas os maus tratos praticados por parte 

dos companheiros da escola (FANTE; PEDRA, 2008, p.36). 

O primeiro a relacionar a palavra ao fenômeno foi Dan Olweus, 

professor da Universidade da Noruega. Ao pesquisar as tendências suicidas entre 

adolescentes Olweus descobriu que a maioria desses jovens tinha sofrido algum 

tipo de ameaça e que, portanto, bullying era um mal a combater (CAVALCANTE, 

2004, p.60). 

A terminologia é adotada por educadores, em vários países para definir 

o uso de apelidos maldosos e toda forma de atos desumanos empregados para 

atemorizar, excluir, humilhar, desprezar, ignorar e perseguir os outros. 

De acordo com Chalita (2008, p.81) a palavra bullying é um verbo 

derivado do adjetivo inglês bully, que significa valentão, tirano. É o termo que 

designa o hábito de usar superioridade física para intimidar, tiranizar, amedrontar 

e humilhar outra pessoa. 

A prática do bullying não escolhe classe econômica ou social, escola 

pública ou privada, ensino fundamenta ou médio, área rural ou urbana. Está 

presente em grupos de crianças e de jovens, em escolas de países e culturas 

diferentes (CHALITA, 2008). 

Ainda segundo o mesmo autor, na escola se torna um fenômeno 

complexo, muitas vezes banalizado e confundido com agressões e indisciplina. 

Portanto, a escola e a família devem estar sempre atentas as manifestações que 

ocorrem entre os estudantes para que haja uma intervenção evitando o 

agravamento desta situação. 

 

 



 

 
2.1Caracterização 

 

 

O bullying, segundo Chalita (2008), pode se constituir de maneira direta 

e indireta. O bullying direto é mais comum entre agressores meninos, as atitudes 

mais freqüentes identificadas nessa modalidade da violência são os xingamentos, 

tapas, empurrões, murros, chutes e apelidos ofensivos repetidos. 

O indireto é a forma mais comum entre o sexo feminino e crianças 

menores, e caracteriza-se basicamente por ações que levam a vítima ao 

isolamento social como: difamações, boatos cruéis, intrigas e fofocas, rumores 

degradantes sobre a vítima e familiares, entre outros.  

Outra forma de bullying indireto é o cyberbullying que se caracteriza por 

violência através de e-mails, torpedos, blogs e sites de relacionamento onde o 

agressor é sempre anônimo. 

 

3-O PAPEL DA ESCOLA E DA SOCIEDADE NO COMBATE AO BULLYING 

 

O bullying tem sido um problema sério em escolas por muitos anos. 

Sendo que poucas escolas o reconheciam como uma ameaça importante para 

crianças, professores ou funcionários. 

Este fenômeno pode trazer conseqüências graves e às vezes até 

irreversíveis para um indivíduo como: tristeza, depressão, desinteresse pela 

escola e pelas pessoas. 

É comum existir um perfil entre as vítimas de bullying. A maioria dos 

alvos de bullying são aqueles alunos considerados pela turma como diferentes ou 

“esquisitos”, por não atender o padrão considerado normal entre a sociedade. O 

fenômeno pode ser identificado em qualquer faixa etária e nível de escolaridade. 

Para que a escola possa intervir e combater as formas de 

manifestações do bullying é necessário ter métodos de intervenção que ajude 



 

 
nesse combate. O melhor a fazer contra a violência é criar projetos de médio a 

longo prazo que leve a compreender e solucionar o problema, que envolva não só 

os alunos mas toda a equipe pedagógica da escola. 

Para tanto, é preciso que as escolas conheçam e reconheçam a 

realidade dos seus alunos para definir as melhores propostas a serem realizadas, 

estando sempre preocupados com a interação com a família, tendo consciência 

que esta tem um papel importantíssimo na educação de seus filhos. 

Pesquisas publicadas nas Revistas Aprende Brasil (2005) e Nova 

Escola (2008), mostras estratégias de combate e prevenção ao bullying, e para ter 

um ambiente saudável na escola, é fundamental: Esclarecer o que é bullying; 

Conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações ou sugestões; 

Acompanhar o desenvolvimento do aluno; Mostrar as turmas que as diferenças de 

cada um devem ser respeitadas. 

Políticas públicas é um conceito de política e de administração que 
designa certo tipo de orientação para a tomada de decisões em assuntos 
públicos. È o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos 
direitos sociais, configurando compromisso público para dar conta da 
demanda social.CHALITA,2008,p.243) 
 

Então não é apenas a escola que é responsável pela prevenção ao bullying, 

o governo também deve se responsabilizar através de políticas públicas para o 

combate a este tipo de violência. 

De acordo com CHALITA (2008, p.243): 

 
Para que a família, a escola e a sociedade possam desempenhar suas 
funções e dar conta delas, é necessária também a existência de políticas 
públicas que contemplem as necessidades humanas em todas as suas 
dimensões: educação,saúde, segurança, lazer e moradia. 
 

Em alguns estados já existem programas com o intuito de prevenir este 

fenômeno e todo tipo de violência nas escolas, como exemplo temos o programa 

Escola de Tempo Integral, em que o tempo de permanência na escola aumenta e 

pretende também oferecer oficinas e atividades extracurriculares para os 

estudantes. 



 

 
Outro programa é o Escola Aberta que visa a abertura das escolas nos 

finais de semana oferecendo aos alunos e a comunidade oficinas nas áreas de 

esporte, cultura e lazer. 

Estes projetos contribuem para uma cultura de paz na escola e para o 

desenvolvimento emocional, físico e intelectual dos alunos, contribuem para 

aumentar a relação com a comunidade e proporciona maior interação entre os 

alunos e toda comunidade escolar. Mas é necessário colocar em prática esses 

programas que contribuem muito para a diminuição da violência nas escolas. 

 

4-RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 
 Esta pesquisa foi do tipo bibliográfica e de campo. Foram utilizados como 

instrumentos de pesquisa: observação estruturada ou sistemática de alunos, que 

se refere aquela observação em condições controladas, visando atender a 

propósitos pré-estabelecidos (GRESSLER, 2003, p.172). 

 Foram realizadas com professores e coordenadores entrevistas do tipo 

estruturada, que se refere aquela entrevista que segue uma estrutura bem 

definida, permitindo esclarecimento dentro dos limites (GRESSLER, 2003, p.165). 

E com os alunos do 6 °ao 8° ano questionários que combinam perguntas abertas e 

fechadas. 

 Na entrevista realizada com a coordenadora perguntamos quais as 

conseqüências do bullying para o aluno agredido, e a entrevistada disse que: 

“Ocorre a perda da vontade de vir a escola, comportamento distante, aéreo”. 

 Sobre o papel da escola em relação o bullying a mesma afirma que “Os 

alunos são chamados para uma conversa particular e posteriormente os pais são 

chamados”. Sobre a prevenção do bullying na escola a entrevistada afirma que 

“Ainda não foi feito nenhum trabalho preventivo para combater o bullying”. 



 

 
 Percebe-se que mesmo com a existência de programas para o combate o 

bullying, na escola não existe a efetivação de nenhum deles, e também não ocorre 

um trabalho preventivo por parte da equipe pedagógica.  

 Na entrevista com os professores, alguns afirmam que o bullying é prática 

constante na escola, quando perguntamos das conseqüências do bullying, a 

professora que chamaremos de B respondeu que seriam: “desanimo, tristeza, 

nervosismo, falta as aulas e revidamento” e esta ainda afirma que há necessidade 

de se trabalhar com familiares através de assistência social e psicológica. 

 No questionário feito para os alunos, sobre a opinião deles em 

relação ao bullying os alunos do 7º ano mostraram sua aversão a esta forma de 

violência: 50% acham que não é boa, uma prática ruim; 20% acham que é uma 

brincadeira perigosa e 30% falam que o bullying é uma violência física e verbal. As 

respostas dos alunos do 8º ano não foram diferentes, 70% consideram uma 

brincadeira de mau gosto e 30% uma violência física e verbal perigosa. Notamos 

que os alunos conhecem as praticas do bullying dentro da escola e não são de 

acordo, concordando que é uma maneira perigosa de “brincar” e que essa forma 

de violência, de nenhuma forma, deve estar dentro da escola como uma prática 

comum. 

 Nas sugestões sobre o que poderia ser feito pela escola para acabar 

com o bullying, 40% dos alunos do 7º ano responderam que deveria haver mais 

ação da direção da escola, com punições e interferências; 20% concordam que os 

pais deveriam ser comunicados para que eles também tomassem medidas de 

intervenção; 20% mostram o interesse por palestras ilustrativas sobre o assunto, 

nota-se que estes alunos desejam conhecer mais sobre o assunto e suas 

implicações dentro da escola, como uma forma de combater essa forma de 

violência dentro da escola e 20% acham que o bullying é caso de polícia e que 

esta deve ser comunicada quando ocorrer o bullying. Já os alunos do 8º ano, 

100%, concordam que a direção da escola deveria tomar atitudes mais eficazes, 

como expulsão do aluno, suspensão e ate vigilância por sala.  



 

 
Os alunos mostram que o bullying pode ser combatido de diferentes formas, 

enfatizando a necessidade da atitude da direção da escola no combate, esta deve 

intervir não só quando houver casos de bullying na escola, mas também com 

formas de prevenção, com palestras aos alunos para que estes possam aprender 

mais sobre o assunto.   

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O bullying é um tema que está sendo questão de debates e tem 

crescido diariamente, por ser um fenômeno que tem sido bastante freqüente 

dentro e fora do ambiente escolar. 

 É uma das formas de violência, tendo como característica principal a 

opressão das vítimas incapazes de se defender, através de agressões verbais 

contínuas, trazendo inúmeras conseqüências para as vítimas, desde o isolamento 

a uma futura vingança e também um suicídio. 

Muitas vezes, o bullying é visto pelo agressor como algo do cotidiano e 

engraçado, mais para as vítimas é considerado uma prática desconfortável, já que 

dentro das práticas do bullying estão incluídas “brincadeiras” de mau gosto. 

Para combater este fenômeno é necessário que a escola e os pais 

estejam sempre atentos, buscando intervir para que possam direcionar, tanto os 

agressores como as vítimas. Para isso os alunos devem ser ouvidos e os adultos, 

de preferência educadores especializados, sempre estarem disponíveis para 

escutá-los. 

Assim, fica evidente que é uma tarefa difícil e que exige empenho e 

comprometimento, também percebe-se a necessidade de políticas voltados para o 

combate deste fenômeno na escola. 
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