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1. RESUMO 

Este trabalho trata dos fatores que desencadeiam as manifestações de bullying, 

passando pela suas origens, causas e conseqüências tanto para os agentes quanto 

para os seus alvos, desta forma o principal objetivo deste é analisar a ação do 

professor diante de uma situação de Bullying no ambiente escolar, mas sobre tudo 

em sala de aula, fazendo uma reflexão sobre como deve ser esta ação e as 

possíveis consequências durante a vida escolar do aluno, podendo levar para a vida 

adulta. As situações de Bullying estão presentes em diversos ambientes, como na 

família, no trabalho, política, religião e mais evidente e destruidora na escola. O 

trabalho de pesquisa de que se constitui esta obra,volta-se justamente para o 

ambiente escolar, mais precisamente para a sala de aula, onde concentra seu olhar 

no professor, buscando analisar qual o papel que este profissional vem a 

representar em sua sala de aula em relação as manifestações deste fenômeno tão 

devastador, que deixa marcas profundas em suas vítimas, agressor e alvo.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos e pesquisas realizados sobre o termo Bullying, são relativamente 

recentes, iniciaram na década de 70, mas somente na década de 90 tornou-se 

conhecido pela população. Atualmente, sabe-se que a violência é um problema 

mundial crescente na sociedade e que acontece dentro e fora das escolas, sejam 

elas públicas ou privadas, sendo assim, compreender a violência e tentar combatê-la 

tem sido o maior desafio para todos aqueles que estão envolvidos no ambiente 

escolar, sejam eles gestores, educadores, pais ou alunos. 

Segundo Almeida, Silva, Campos (2008), os perfis mais comuns das vítimas 

ou alvos em geral são de pessoas inseguras, tímidas, introspectivas, ansiosas, e 

deprimidas, pouco reativas a agressões e podem vir a desenvolver algum tipo de 

sintoma físico.   

Os agressores passam a sentir uma espécie de poder em relação às vítimas, 

passando muitas vezes a serem admirados em seu grupo social, sendo assim, uma 

espécie de afirmação entre o meio em que estão inseridos, tornando-os mais 

populares perante todos. 



Segundo Neto, 2005, quando se fala no perfil do agressor é possível citar 

alguns fatores que levam ao desencadeamento de atitudes agressivas dos 

autores,como o convívio familiar pobre de afeto e demasiadamente permissivo, a 

ocorrência de violência física em rompantes de descontrole emocional em situações 

que fujam ao controle dos pais. 

Os alvos costumam apresentar baixo desempenho escolar “Tem dificuldades 

repentinas na classe, não participa em atividades da classe, não interage com os 

pares da sala, exibe uma deterioração repentina no trabalho e/ou é nos trabalhos de 

casa e da classe” (LIMA, s/d) 

As consequências ou sequelas, para pessoas expostas a quadros assim, são 

detectadas a curto ou em longo prazo, pois as próprias vítimas podem tornar-se 

futuros agressores, levando para sua vida adulta, frustrações vividas na infância e 

adolescência, desencadeando uma série de problemas físicos ou psicológicos.  

As vítimas, em sua grande maioria, desenvolvem sentimentos como 

ansiedade, depressão, baixa auto-estima, e quando ficam expostas por um longo 

período às agressões, ficam marcadas pelo resto de suas vidas, com feridas que 

talvez nunca serão fechadas, podendo-se constatar na fase adulta, problemas de 

relação interpessoal e de convívio social, e ainda dificuldades em expressar 

sentimentos como carinho e confiança.  

Durante o período que passam pelas agressões, dentro ou fora da escola, as 

vítimas costumam esconder os atos sofridos, permanecendo caladas e não expondo 

o problema aos pais ou responsáveis, tornando a prevenção e o enfrentamento do 

problema mais complexo. 

A escola, principalmente o educador, tem uma importância crucial diante 

deste cenário, pois possui como papel fundamental, desenvolver as capacidades e 

habilidades, de maneira saudável, nos alunos, fazendo com que se sintam seguros, 

protegidos e acolhidos dentro do ambiente educacional, assim, o processo ensino-

aprendizagem acontece de forma mais prazerosa e significativa. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 



O principal objetivo desta pesquisa é analisar a ação do professor diante de 

uma situação de Bullying no ambiente escolar, mas sobre tudo em sala de aula, 

fazendo uma reflexão sobre como deve ser esta ação e as possíveis conseqüências 

durante a vida escolar do aluno, podendo levar para a vida adulta. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Debater sobre fatores que levam a ocorrência do Bullying 

 Discriminar as diferentes manifestações do Bullying 

 Examinar a postura do professor diante de uma situação de Bullying 

 Citar possíveis sequelas do Bullying a médio e longo prazo 

 Investigar medidas de prevenção no combate efetivo do problema 

 

4. METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica através do termo Bullying, para 

melhor compreensão e aprofundamento do assunto, que atualmente é muito 

comentado e tema de debate entre os principais pesquisadores sobre educação.  

Segundo Gil (2002, p.44), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

 Para tanto, foram consultados sites como Scielo, Google Acadêmico, Brasil 

escola, Revista escola, fizeram parte dos estudos a revisão não sistemática de 

reportagens em jornais e revistas como a Revista, Época e jornal, O globo, e a 

leitura de revisão sistemática em livros e artigos científicos já publicados a fim de 

obter embasamento sólido na construção deste artigo sobre o referido assunto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Definição de Bullying 

 

Conforme Fante (2005) O termo foi adotado em vários países, definindo 

comportamentos agressivo e anti-social, com o intuito consciente de provocar tensão 

e maltratar o outro, sendo sua raiz de origem inglesa. 



O agressor age sempre com o intuito de ferir e humilhar o alvo. Segundo 

Fante (2005), Bullying é 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. 

Fica caracterizado Bullying, atitudes agressivas que se repetem por um 

determinado período, o agressor passa a perseguir seu alvo, mesmoque não haja 

para isso um motivo real, podendo ocorrer entre um aluno e outro, ou mesmo em um 

grupo de pessoas.  

 

5.2 Fatores que levam a ocorrência. 

 

As manifestações de Bullying podem ocorrer nos mais diferentes meios, não 

se restringe a um determinado grupo como classe social, cultura, idade, sexo, enfim, 

ele está por toda parte muito próximo de nós, apesar de muitas vezes não ser 

percebido ou simplesmente não se da a devida importância “É um problema 

universal, uma epidemia invisível, admitida como natural em alguns casos, 

desvalorizada em outros e, na maioria das vezes, ignorada” (CHALITA, 2008, p. 82, 

v. 3, cap. 2)   

 Segundo Fante (2005) No ambiente escolar, especificamente na sala de aula, 

estão inseridos diferentes tipos de personalidades e suas relações podem ser de 

harmonia ou de conflito, a existência de tipos agressivos, influenciarão no 

comportamento de toda a sala colocando-a numa situação . O agressor tem como 

característica a necessidade de dominar, de se auto promover, impõe-se no grupo, 

sob a forma da agressão física e a intimidação ou pela desmoralização, geralmente, 

escolhe seu alvo é escolhido de acordo com a sua personalidade,o agressor 

percebe aquele que possui baixa auto estima, frágil fisicamente, tímido, que única ou 

raramente tenta se defender.O agressor se supre das fragilidades de seu alvo, e se 

sente superior, confiante e desafiador, mediante sua platéia que o apóia ou até 

mesmo a que não se manifesta. O alvo, com o passar do tempo, passa e se isolar 

do grupo, por vergonha, medo ou por acreditarem ser merecedores de toda a 

agressão. Por não perceberem ou nem presenciar os fatos, nenhum responsável 

pela escola toma qualquer providência, ficando os alunos a própria sorte. 

 

5.3 Diferentes manifestações 



 

Para se identificar o que é uma manifestação de Bullying é preciso que sejam 

observados alguns detalhes, pois a agressão física ou moral, que possa acontecer 

eventualmente não pode ser considerada Bullying. 

Para Chalita, 2008, acontecem em todos os ambientes escolares sendo eles 

púbicos ou privados, entre crianças ou jovens de culturas diversas, podendo ocorrer 

de forma direta onde os meninos geralmente estão mais envolvidos, e se 

manifestam com atitudes bastante agressivas verbalmente ou fisicamente, ou de 

forma indireta, onde as meninas estão mais presentes, e passam a agirem utilizando 

boatos e difamações que levam o alvo ao isolamento, propagando com crueldade os 

comentários. 

  Saber diferenciar e classificar os tipos de agressão é um dos primeiros 

passos para combater o bullying em sala de aula. Durante o convívio escolar, o 

professor presencia diversos tipos de situações provocadas pelos alunos e muitos 

desses atos são julgados como indisciplina e não recebem a devida atenção. 

(MEOTTI, PERÍCOLI, 2013) 

Na forma física, o Bullying pode ser identificado por intimidações, por meio de 

chutes, empurrões, socos, puxões de cabelo, estas ações deixam as vitimas 

amedrontadas. Na forma verbal, observa-se que os agressores insultam SUS 

vitimas, com palavras ofensivas, calunias, apelidos desagradáveis. Outras 

manifestações são quanto aos pertences das vitimas, que tem seu dinheiro 

extorquido, materiais escolares destruídos, lápis e canetas quebradas e cadernos 

rasgados. O lado emocional e psicológico também e ferido, pois estes sofrem um 

verdadeiro terrorismo psicológico, por causa das humilhações gratuitas, pela 

exclusão do grupo e pelos boatos mentirosos que são levantados pelos agressores. 

Mais tipos de sofrimento também devem ser incluídos, como os abusos sexuais, 

assédios, e a própria violência sexual. Já em tempos modernos, uma forma de 

bullying vem se tornando mais comum entre os jovens, o bullying virtual ou 

Ciberbullying. Neste ultimo caso, as agressões verbais, calunias, boataria, exclusão 

de grupos, injurias e histórias vexatórias e imoralidades são veiculados através dos 

recursos tecnológicos existentes como internet, vídeos, fotos, redes sociais, 

aplicativos de celulares,  

 

5.4. Postura do professor  



 

Segundo Meotti e Perícoli (2013),em sua pesquisa realizada em 2009, 

constatou-se pelo menos metade das ocorrências do Bullying acontecem dentro da 

sala de aula e quase 70% dos casos na presença do professor. Isso demonstra o 

quanto de responsabilidade este profissional detém sobre o problema e da 

significância que sua postura poderá trazer aos envolvidos na situação de Bullying, e 

mais importante, poderá ser benéfica ou maléfica. 

 Infelizmente, uma grande parte dos professores não está preparada para 

atuar de forma eficaz quando o Bullying acontece em sala de aula. É necessário que 

eles conheçam e se interem sobre este fenômeno no sentido de combatê-lo. 

O professor precisa intervir imediatamente quando percebe algum tipo de 

manifestação em sala, se o professor, de alguma forma toma conhecimento e não 

nenhuma atitude ou pior, compartilha das agressões, seu papel passará a ser o de 

expectador, que é o mesmo que de agressor, aumentando ainda mais o sofrimento 

da vitima e ele, o professor, em alguns casos, poderá ser vitima de crianças que 

foram alvos no passado e poderão vir a se vingar, como o caso ocorrido no Rio de 

Janeiro em 2011. 

As crianças passam grande parte de seu dia na escola, convivem com o 

professor por um tempo maior até do que com seus pais, por isso, esta proximidade 

é tão relevante quando dizemos que o professor tem um papel significativo na 

identificação, combate e eliminação do Bullying, dentro da sala de aula, refletindo 

suas ações em outros ambientes fora de seus domínios. É importante dizer que a 

responsabilidade quanto ao combate ao Bullying não é somente do professor, mas 

de toda a equipe escolar e da suas famílias. 

 

5.5. Sequelas do Bullying a médio e longo prazo  

 

As conseqüências da conduta Bullying 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” (FANTE, 2005, p. 78). 

 Todos aqueles que estão envolvidos nos episódios de Bullying cedo ou tarde 

sofrerão suas conseqüências, dentro ou fora das escolas, durante seu período como 

aluno, ou mesmo quando adulto. 



  A superação dos traumas causados pelo fenômeno poderá ou não ocorrer, 

dependendo das características individuais de cada vítima, bem como da sua 

família. A não superação do trauma poderá desencadear processos prejudiciais ao 

seu desenvolvimento psíquico, uma vez que a experiência traumatizante orientará 

inconscientemente o seu comportamento. [...] Isso afetará o seu comportamento e a 

construção dos seus pensamentos e de sua inteligência, gerando sentimentos 

negativos e pensamentos de vingança, baixa autoestima, dificuldades de 

aprendizagem, queda do rendimento escolar, podendo desenvolver transtornos 

mentais e psicossomático, transformando-a em adulto com dificuldades de 

relacionamentos e com outros graves problemas. (FANTE, 2005, p.79). 

 Assim, pode-se afirmar que as conseqüências a médio ou longo prazo, variam 

de indivíduos para indivíduo, podendo ele nunca conseguir superar os traumas 

sofridos pelo bullying e uma vez que isto venha ocorrer, fatores como a baixa auto-

estima, transtornos mentais e de relacionamento o acompanhe durante toda a sua 

vida, chegando à vida adulta “Em casos extremos, algumas vítimas preferem 

suicidar-se a continuar agüentando tal perseguição e castigo” (FANTE, 2005, p. 79) 

 Alguns indivíduos, em casos de gravíssimos de bullying não suportam a 

situação e como uma fuga do problema, dão fim a própria vida, cometendo o suicídio 

ou se vingando dos agressores. 

 Mesmo com tudo que foi relatado sobre as seqüelas e conseqüências, ainda 

existem alguns casos de superação, como relata Silva, (2010), em que algumas 

vitimas conseguem se destacar entre sua própria comunidade ou ir além. Estas 

conseguem transformar o sofrimento em superação, porém, as marcas nunca 

desaparecem por completo. 

 

6. RESULTADOS 

 

As publicações pesquisadas, livros, artigos, sites, enfim, mostram que existem 

poucos estudos sobre o assunto, os artigos científicos pesquisados se embasam em 

um numero pequeno de estudiosos e pesquisadores sobre o assunto. Porém, é 

possível verificar as diversas faces deste problema, onde e como ocorrem, como 

identificar e as ações que podem ajudar no combate ao Bullying.  

Autores como Chalita e CleoFante são os mais citados, o primeiro, possui 

uma visão humanista e enfatiza a amizade, a generosidade, o bom relacionamento 



como forma de combater e evitar o surgimento dos eventos que virão a se tornar 

Bullying. Fante realizou pesquisas de campo, coletando dados e relatos de vitimas e 

de agressores, possibilitando-nos verificar a realidade, os fatos verídicos bem como 

seus desfechos muitas vezes tristes.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas publicações consultadas, observa-se que é possível identificar 

as situações de Bullying, principalmente as que ocorrem dentro da sala de aula, 

mesmo sendo sutis como o Bullying emocional, pois suas vitimas, com o tempo, 

demonstram o sofrimento inclusive com sinais e sintomas físicos.  

É possível, que o professor possa ser um agente muito importante no 

combate, sendo ele quem mais passa tempo com as crianças, porém, ainda é 

necessário que ele conheça o assunto e esteja alerta e pronto para intervir da forma 

mais correta. 
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