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AS CONSEQUENCIAS DO BULLYING PARA A APRENDIZAGEM 
RESUMO 
Nesse artigo pretendemos analisar a questão do bulllying como uma prática ilegal 
desrespeitosa, no qual deve ser vista ou considerada como direito. Destacamos que 
a prática do bullying no âmbito escolar, muitas vezes tem sido tolerada pela 
comunidade escolar, visto a dificuldade e complexidade em se definir tal fenômeno. 
O objetivo é refletir sobre a problemática do bullying, mostrando as consequências 
deste ato para o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, bem como verificar 
quais intervenções poderiam favorecer a construção da autoestima dos alunos que 
sofrem com tais práticas, apontando possíveis soluções. 
 
INTRODUÇÃO 
Atualmente, os ambientes escolares têm sido caracterizados por comportamentos 
que demonstram agressões intencionais, verbais, físicas ou psicológicas, imbuídas 
de exposição clara de ameaças, intimidações, humilhações e até mesmo violência 
física. Tais comportamentos feitos de maneira repetitiva por um indivíduo ou um 
grupo de alunos são definidos por bullying e, podem provocar efeitos, além da 
autoestima do aluno em seu desempenho acadêmico. 
Portanto, é fundamental entender e analisar o que é o bullying, suas consequências, 
bem como perceber em quais situações no ambiente escolar esses comportamentos 
estão ou não presentes, a fim de promover intervenções significativas, visto que os 
alunos alvos de bullying têm baixo rendimento, estima rebaixada, não apresentam 
manifestações de prazer e, muitas vezes, não mostram interesse no seu 
desempenho escolar. 
Dessa forma, é possível destacar a importância de trazer perspectivas e informações 
relacionadas ao tema, ressaltando ações mediadoras que possibilitam amenizar os 
prejuízos trazidos por atos violentos sejam eles físicos ou não. 
 
OBJETIVOS 
Estudar o comportamento existente nas escolas voltados a situações que envolvam 
o bullying na relação entre professor- aluno e aluno- aluno. Para tanto, pretende-se  
verificar como esse fenômeno interfere no ambiente escolar de forma a prejudicar o 



rendimento da aprendizagem dos alunos e como intervenções significativas no 
combate ao bullying favorecem a formação pessoal e educacional dos mesmos. 
 
METODOLOGIA 
O trabalho será realizado mediante uma pesquisa bibliográfica que permite novos 
conhecimentos através de leituras e estudos de vários autores, análises, 
interpretações, documentários e pesquisas, na qual, submetemos a triagem para 
estabelecermos o ponto de partida a partir do assunto que pretendemos abordar.  
 
DESENVOLVIMENTO 
Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes ao bullying dentro do 
âmbito escolar a fim de identificar comportamentos que demonstrem a prática do 
mesmo nas interações professor-aluno e aluno-aluno.  
Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 
proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 
elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com os estudos referentes 
ao desempenho acadêmico de alunos vítimas de bullying, bem como analisar as 
possibilidades de intervenções significativas a fim de minimizar práticas violentas no 
ambiente escolar e, consequentemente, em contextos sociais mais amplos. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
O termo Bullying compreende todas as formas de atitude agressiva, intencionais e 
repetidas que ocorrem sem motivo evidente, precisamente feito por um indivíduo ou 
grupo de indivíduos, causando desconforto, incomodo e intimidação na vítima. 
Lopes (2005, p. 166) classifica o fenômeno em três estilos: 

o bullying direto, que engloba a imposição de apelidos; assédios, agressão 
físicas, ameaças, roubos, e ofensas verbais; e o bullying indireto 
envolvendo atitudes de indiferença isolamento e difamação, e o 
“cyberbullying”, que ocorre através da intimidação eletrônica por celulares, 
ou internet, que os alunos usam para difamar, ameaçar, e assediar via e-
mail, ou utilizam por mensagens, que é mais utilizado por meninas. 

Assim, podemos observar que o bullying acontece em qualquer ambiente, inclusive 
no escolar. 



O contexto histórico vivenciado por nossas crianças e adolescentes retrata 
momentos de grande estresse e responsabilidades mediante a sociedade 
globalizada e cheia de inovações tecnológicas. 
Tais ações implicam numa pressão que nossos jovens não estão conseguindo lidar 
de forma passiva, de maneira a usar uma linguagem agressiva para expressar-se. 
Atualmente é comum ouvirmos na mídia e/ou no cotidiano a respeito de 
adolescentes e crianças que sofreram Bullying nas salas de aula. Deste modo, 
diferentes autores também se manifestaram e aplanaram ideias sobre o assunto.  
Segundo Fante (2005, p. 16), ressalta que: 

na maioria das vezes as vítimas sofrem caladas por vergonha de se 
exporem ou por medo de represálias dos seus agressores, tornando-se 
reféns de emoções traumáticas destrutivas, como medo, insegurança, raiva, 
pensamentos de vingança e de suicídio, além de fobias sociais e outras 
relações que impedem seu bom desenvolvimento escolar.  
   

Os profissionais envolvidos no processo de ensino aprendizagem mostram-se 
despreparados para lidar com tais conflitos de forma que não o compreende ou 
então não aceita a sua existência no espaço escolar.  
No processo de ensino e aprendizagem o bullying pode trazer diferentes prejuízos 
para o educando devido ao desafio e dificuldades de se lidar com as agressões 
apresentadas, e por esta razão, esses prejuízos podem ser refletidos de forma 
negativa nos educados. 
Por conseguinte, há a necessidade da elaboração, dentro do espaço escolar, de 
uma equipe, com professores, pais, coordenadores, diretores, entre outros, a fim de 
por acompanhar de forma direta as situações de bullying, bem como dos 
participantes das mesmas – agressor e vítima -, fornecendo assim, atividades 
educativas a fim de incentivar essas crianças e adolescentes a práticas 
interpessoais mais positivas.  
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