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Resumo: O Bullying é um conjunto de comportamentos agressivos, repetitivos 

e intencionais sem motivo aparente, adotado por um ou mais alunos contra 

outro, podendo gerar angústia, dor ou sofrimento. Considerando a relevância 

do tema quer para o processo de aprendizagem quanto para a saúde mental 

do estudante, bem como o aumento de sua frequência nas escolas, a presente 

pesquisa teve por objetivosidentificar e comparar a frequência de bullying,a 

autopercepção e percepção da escola e dos colegas no contexto do ensino 

fundamental de escolas da rede pública e privada de ensino. Para isso, foi 

aplicado um questionário com 31 questões emestudantes de 9 a 14 anos 

regularmente matriculadosno ensino fundamental I e II da rede de ensino 

pública e privada. Os dados foram coletados resultando em uma amostra total 

de 109 alunos. Com as informações, esperamos obter resultados sobre qual 

dos dois tipos de ensino - público ou privada - identificam maior frequência de 

bullying, como os alunos se veem e como observam seus colegas, e qual tipo 

de bulling é mais vivenciado pelos alunos. 

Palavras-chaves: bullying; violência; ensino fundamental; aprendizagem; 

relacionamento social. 

 
Introdução: 

Camargo (2010) afirma que a palavra se originou do termo inglês “bully”, 

que significa “valentão” e se refere a todo tipo de atitudes agressivas, física ou 

verbal, intencionada e repetitiva, realizada por uma pessoa ou um grupo sobre 

um indivíduo sem a capacidade de defesa. Fante (2008) enfatiza que o ato 

ocorre na relação entre pares, sem motivos aparentes, com a intenção de 

agredir ou causar intimidação, geralmente em uma relação de poder desigual, 

o que facilita a vitimização. Assim, analisar o bullying no contexto escolar é de 

extrema importância para a sociedade, pois de acordo com Trevisol e Uberti 

(2015) refletir sobre a violência entre crianças e adolescentes é uma temática 

que preocupa as instituições de ensino, as famílias e a sociedade como um 

todo. Fante (2005, citado por Quintanilha, 2011) enfatiza a importância do 

termo bullying ser universal entre os povos para facilitar o conhecimento 

produzido nessa área. Devido à dificuldade em traduzir o termo “bullying” para 

a língua portuguesa e a popularização do mesmo em relatos e noticiários, a 

palavra foi adotada pela mídia nacional (Medeiros, 2012).  

Ferreira, Junqueira e Gracioli (2009) ressaltaram que nos dois tipos de 

instituição de ensino, pública e privada, pode haver bullying. De acordo com a 

divulgação do IBGE (2009), o bullying apresenta maior frequência nas escolas 

privadas, sendo o alvo com maior frequência os alunos do sexo masculino. 

Tognetta e Vinha (2010) ressaltam que muitas vezes, as escolas não têm 

conseguido realizar um importante objetivo: a formação ética dos seus alunos. 

 
Objetivos: Os objetivos da pesquisa foram identificar e comparar a frequência 

de bullying, a autopercepção e percepção da escola e dos colegas no contexto 

do ensino fundamental I e II de escolas da rede pública e privada de ensino. 



Metodologia: 

 
Participantes: Participaram 109 alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental I 

e II da rede pública eprivada de ensino da cidade de São Paulo. 

 
Instrumentos: Foi utilizado um questionário para caracterizar o bullying 

adaptado de Rolim (2008). O questionário original de Rolim (2008) possui 98 

questões e a adaptação feitareduziu para 31 questões com adição de 1 

questão formulada para elucidar a percepção do aluno sobre o sofrimento 

frente o bullying. Foi usado o critério de seleção de perguntas que estavam 

mais diretamente relacionadas ao assunto, excluindo perguntas sobre uso de 

drogas, condições físicas e estruturais da escola, envolvimento do aluno com 

os professores e funcionáriose sobre a vivência do aluno fora da instituição de 

ensino.O instrumento utilizado foi dividido em seis partes, as quais são: 

questões 1 á 4 identificação do participante; questões 5, 6, 16,18,19 e 20 

percepção sobre a escola e os colegas; questões 7 á 11 sobre violência física, 

questões 12á 15 e 17 sobre violência verbal; questões 21á 24 e 29 á 31 sobre 

autopercepção do aluno em pontos negativos e questões 25 á 28 sobre 

autopercepção do aluno em pontos positivos.  

 
Desenvolvimento: Foram selecionadas duas escolas, sendo uma da rede 

pública e a outra particular de ensino da cidade de São Paulo. As escolas 

foram selecionadas por conveniência de modo a facilitar o contato com a 

direção das instituições, autorizar e realizar a investigação. Com a colaboração 

das diretoras das escolas o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foientregue e assinados pelos responsáveis dos estudantes. Após a 

assinatura dos responsáveisfoi agendada a coleta de dados e assinatura do 

Termo de Assentimento do Menor pelo participante. A aplicação do 

questionário foi coletiva, houve a apresentação do conceito de bullying pelas 

aplicadoras aos alunos. A aplicadora leu as questões e as respostas com os 

alunos, deixando um tempo para que todos respondessem juntos, passando, 

em seguida, para a próxima questão. A aplicação foi realizada na biblioteca ou 

sala de informática com os alunos divididos por turmas.A aplicação teve, em 

média, duração de  25minutos por turma. 

 
Resultados Prováveis: 

A amostra caracteriza-se por 48,6% da rede pública e 51,4% da privada. Os 

alunos da rede privada são 51% dos alunos do sexo feminino e 49% do sexo 

masculino, tendo uma media de idade de 12,47 anos com desvio padrão de 

1,38 e 54,7% dos alunos são brancos, 28,3% são pardos, 11,3% são amarelos 

e 5,7% são negros. Há 34% dos alunos do total no 9º ano e 5,7% no 5º ano. Na 

rede de ensino pública, 75% dos participantes são do sexo feminino, 23,2% do 

masculino e 1,8% não respondeu, com média de idade de 11,45 anos e desvio 

padrão de 1,59,sendo 49% dos alunos pardos e 37,5% brancos. Há maior 



concentração de alunos no 6º ano (23,2%) e menor no 7º ano com 9%. A 

análise dos dados coletados por meio do questionário e a comparação por tipo 

de rede de ensino, está em processo. 
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