
 

  
  
  

  
 Recredenciada: Portaria MEC nº 344, de 5 de abril de 2012.  

 Rua Floresta s/n, Loteamento  das Mangueiras, Planaltino.  
 Cep.: 44.695-000  

ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS  

  

  

  

  

  

  

O PAPEL DO COLÉGIO MUNICIPAL ARIONETE GUIMARÃES DE SOUSA  

DIANTE DAS SITUAÇÕES DE BULLYING NO TURNO MATUTINO - 

SERROLÂNDIA-BA  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

CAPIM GROSSO  
2019  



 

ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS  

  

  

  

  

O PAPEL DO COLÉGIO MUNICIPAL ARIONETE GUIMARÃES DE SOUSA  

DIANTE DAS SITUAÇÕES DE BULLYING NO TURNO MATUTINO - 

SERROLÂNDIA-BA  

  

  

  

  

Artigo apresentado a Faculdade de Ciências Educacionais 
Capim Grosso como requisito para a obtenção do título de 
Licenciadas em Pedagogia.  

  
Orientador: Prof. Me. Éden de Castro  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  

CAPIM GROSSO  
2019  



 

 
 

ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS   
  
  
  

O PAPEL DO COLÉGIO MUNICIPAL ARIONETE GUIMARÃES DE SOUSA  

DIANTE DAS SITUAÇÕES DE BULLYING NO TURNO MATUTINO - 

SERROLÂNDIA-BA  

  
  

Artigo apresentado em 26 de maio de 2019 e aprovado pela banca examinadora, 

constituída pelos professores.  

  

  

APROVADO POR:  

  

___________________________________________________________________  
Professor orientador: Prof. Me. Éden Santos de Castro  
  
  
  
___________________________________________________________________  
Professora Esp. Cláudia Silva de Santana  
  
  
  
___________________________________________________________________  
Professora Esp. Iris Vanessa de Souza  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Capim Grosso/BA 
2019  



 

RESUMO  
  
Este artigo apresenta as principais causas e os fatores do bullying na escola, o mesmo tem como tema: 
O bullying no âmbito escolar, ele foi desenvolvido no Colégio Municipal Arionete Guimarães de Sousa 
(COMAGS), situado na cidade de Serrolândia Bahia, o próprio inclui a seguinte problemática: Como o 
COMAGS pode ajudar as vítimas do bullying no turno matutino? O próprio tem como objetivo geral: 
Reconhecer e compreender o papel do COMAGS ao identificar situações de bullying no turno matutino. 
E os objetivos específicos: Conhecer o fenômeno bullying; numerar as possíveis causas do bullying; 
conhecer e identificar quais são as situações de bullying no COMAGS no turno matutino; indicar as 
consequências do bullying no COMAGS no turno matutino; entender como este fenômeno pode ser 
trabalhado na sala de aula.  Para a elaboração deste artigo utilizou-se como principal método a leitura, 
e foi adquirido novos conhecimentos para desenvolver este artigo. O mesmo foi desenvolvido através 
da pesquisa bibliográfica e campo, baseado nos seguintes autores: Calhau (2011); Neto, (2011); Silva 
(2010); Freitas e Prodanov, (2013); Lakatos e Marconi, (2007); Ruiz, (1993) Severino, (2002); 
Abramovay e Rua (2002) e Colombier, Mangel e Perdriault (1989).  Também foi realizada por meio de 
entrevistas e observações. Para tanto, conclui-se que o colégio necessita realizar eventos prazerosos 
que possam envolver e atrair essas famílias para acompanhar a educação de seus filhos.  
  
Palavras-chave: Bullying. Escola. Fenômeno. Consequências.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ABSTRACT  
  

  
This work presents the main causes and factors of bullying in school, through the subject: School 
bullying. It was developed in Arionete Guimarães de Sousa Highschool (COMAGS), located in 
Serrolândia-Bahia. It includes the following problem: How can COMAGS help victims of bullying of the 
morning shift? The objective is: To recognize and understand the role of COMAGS in identifying bullying 
situations during the morning shift. And the specific objectives: To know the phenomenon bullying; to 
number the possible causes of bullying; to know and to identify what are the situations of bullying in the 
COMAGS in the morning shift; to indicate the consequences of bullying in COMAGS during the morning 
shift; to understand how this phenomenon can be worked out in the classroom. For the development of 
this research, it was used the reading as main method and theorical sources, such as: Calhau (2011); 
Neto, (2011); Silva (2010); Freitas and Prodanov, (2013); Lakatos and Marconi, (2007); Ruiz, (1993) 
Severino, (2002); Abramovay and Rua (2002) and Colombier, Mangel and Perdriault (1989). There were 
also interviews and observations. Therefore, it is concluded that the college needs to hold pleasant 
events that may involve and attract these families to accompany the education of their children.  
  
Keywords: Bullying. School. Phenomenon. Consequences.  
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INTRODUÇÃO  

  

O atrigo aqui apresentado teve como proposta investigar sobre o fenômeno 

bullying no âmbito escolar no intuito maior de criar possibilidades de intervenção para 

o enfrentamento deste problema. Para tanto, além de aprofundamentos teóricos 

acerca das concepções e os tipos de violência vivenciados na escola, se faz 

necessário conhecer as questões psicossociais do bullying, bem como, conhecer a 

realidade da escola mais de perto, no sentido de focar na dinâmica das interações que 

ocorrem em seu âmbito. O ato de violência, seja ela verbal, física, psicológica, sexual 

ou virtual, precisa ser alvo de intervenção, uma vez que o mesmo poderá prejudicar o 

desenvolvimento psicológico e cognitivo do educando, possibilitando ao mesmo 

tempo, possíveis traumas e um grande atraso em sua vida educacional.  

Esta pesquisa intitulada de: “O bullying na escola” foi desenvolvida no Colégio  

Municipal Arionete Guimarães de Sousa - COMAGS, situada na cidade de Serrolândia 

– Bahia. Entende-se, que o bullying compreende um processo que envolve 

simultaneamente os fundamentos teóricos da ação pedagógica, fenômeno este que 

se expandiu nas escolas brasileiras.   

Os autores apresentam pontos extraordinários, pois apontam conteúdos que 

podem ser discutidos pelo professor na sala de aula. Neste sentido, buscamos 

fundamentos em teóricos que viessem explicar os aspectos que fazem parte do 

bullying e a que ponto essa agressão pode prejudicar o aluno, são eles: Calhau (2011); 

Neto (2011); Silva (2009); Freitas e Prodanov (2013); Lakatos e Marconi (2007); Ruiz 

(1993) Severino (2002); Abramovay e Rua (2002) e Colombier Mangel e Perdriault 

(1989).   

Essa pesquisa vem apresentando o seguinte problema: Como o Colégio 

Municipal Arionete Guimarães de Sousa pode ajudar as vítimas do bullying no turno 

matutino? E como objetivo maior compreender o papel do Colégio Municipal Arionete 

Guimarães de Sousa na identificação de situações de bullying no turno matutino. Para 

este fim, foi necessário aprofundarmos os estudos sobre tal fenômeno; enumerar suas 

possíveis causas; identificar quais são as situações reais; pontuar as consequências 

do bullying no colégio supracitado; e entender como o mesmo pode ser trabalhado na 

sala de aula.   
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Esse artigo é baseado nas abordagens qualitativa, quantitativa e exploratória. 

Para a elaboração deste trabalho utilizamos como principal método a leitura, pela qual 

adquirimos conhecimentos para desenvolver o mesmo.  Este entendimento foi 

desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, na qual as informações adquiridas 

para a preparação da mesma consistiram em materiais como: livros, artigos e revistas. 

Também foi realizada da pesquisa de campo, que conseguimos subsídios importantes 

para o preparo do próprio. Um trabalho desenvolvido a partir de observações 

estruturadas, que na ocasião elaboramos um planejamento adequado para a sua 

aplicabilidade.   

Este artigo também foi desenvolvido por meio de entrevistas, havendo discrição 

na realização das mesmas, tentado não coagir os entrevistados, sendo utilizada da 

mesma forma a entrevista não estruturada, na qual foi possível aproveitar o máximo 

todas as informações  disponibilizadas pelos entrevistados. Para enriquecer a 

pesquisa a análise de documentos foi outro método utilizado com o propósito de 

adquirir mais subsídios.  

Devido ao grande número de agressões no Colégio Municipal Arionete 

Guimarães de Sousa - COMAGS no turno matutino, a inquietação em entender o 

bullying no ambiente escolar tem sido mais que necessário. Portanto, este trabalho 

justifica-se por compreender o papel desta Unidade Escolar diante das situações de 

bullying em especial no turno matutino, turno este de maior incidência de agressões.  

Esse artigo está dividido em três capítulos, na qual o primeiro tem como tema: 

O conceito de bullying, aonde vai apresentar: os tipos de bullying no âmbito escolar; 

e bullying na escola. Capítulo que tratará da importância de conhecer este fenômeno 

para intervir e até mesmo prevenir.  O segundo capítulo, tem como tema: Bullying: 

Como intervir e prevenir? Exibindo As consequências do bullying, capítulo que 

mostrará como podemos agir perante as situações de bullying e suas consequências. 

E o terceiro capítulo apresentará: Bullying: o perigo nas escolas. Enfatizará As 

principais características dos envolvidos. O capítulo apresentará conteúdos 

primordiais sobre o bullying nas escolas.  
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1 O CONCEITO DE BULLYING  

  

Este primeiro capítulo vem apresentar a importância e a necessidade de 

conhecer o fenômeno bullying no ambiente escolar, no sentido de discutir sobre os 

tipos de bullying e de como os mesmos ocorrem no âmbito escolar. Trata-se de uma 

forma de entendimento desse tema tão pouco abordado e que tanto tem afetado a 

saúde e a vida, em especial, de crianças, adolescentes e jovens.  

Para Silva (2009, p. 21), a palavra bullying não é muito conhecida por alguns 

brasileiros, pois a mesma é de origem inglesa e até o momento não foi traduzida no 

Brasil, sendo usada para classificar qualquer tipo de violência na escola. Ainda 

conforme Silva:   

[...] a palavra bully: indivíduo valentão, tirano, mandão, brigão. Já a expressão 
bullying corresponde a um conjunto de atitudes de violência física e/ou 
psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por um bully 
(agressor) contra uma ou mais vítimas que se encontram impossibilitados de 
se defender. Seja por uma questão circunstancial ou por uma desigualdade 
subjetiva de poder, por trás dessas ações sempre há um bully que domina a 
maioria dos alunos de uma turma e “proíbe” qualquer atitude solidária em 
relação ao agredido (SILVA, 2009, p. 21).   
  

Compreende-se que este fenômeno tem ultrapassado gerações e que 

antigamente era considerada simplesmente uma brincadeira ou uma briguinha entre 

colegas. O bullying é uma maneira hostil que às vezes é tomada como “brincadeira” 

por alguns, mas, que na verdade, é algo muito sério que afeta o psicológico do 

indivíduo que é agredido. O próprio se dá em atos com intenções definidas e 

repetitivas, no qual não há um motivo concreto, e pode vir de um ou mais indivíduos, 

causando na vítima, medo, impotência, dor e angústia. Neto cita que o bullying:   

Compreende todas as atividades agressivas intencionais e repetitivas, que 
ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes 
contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executados dentro de uma 
relação desigual de poder. Essa assimetria de poder associada ao bullying 
pode ser consequente da diferença de idade, tamanho, desenvolvimento 
físico ou emocional, ou do maior apoio dos demais estudantes (NETO, 2005. 
p. 165).  

  

É da natureza do ser humano querer ser superior aos outros, em todo espaço 

social, seja na escola, família e sociedade, o jeito que consideramos moralmente 

correto de ser superior é estudar e trabalhar. Porém, muita gente acha normal ser 

superior aos outros e se propõe a fazer com que o outro se sinta inferior, atitude em 
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que um indivíduo humilha o outro. É possível perceber o bullying em vários lugares, 

de várias maneiras, em qualquer lugar e não tão somente no âmbito escolar.  

O autor do bullying causa dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir 

outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas 

dentro de uma relação desigual de forças ou poder. O autor do bullying, consegue de 

maneira fácil aterrorizar a vítima, o persegue até mesmo fora da escola, sendo assim, 

ela fica à mercê do praticante, pois aí nem família nem a escola podem o ajudá-lo e 

protegê-lo. Atos de violência vêm sendo casos crescentes, e a tendência é cada vez 

mais buscar ampliação de políticas para a valorização da vida humana, uma vez que 

se tornou algo preocupante para o sistema público de saúde, já que se afeta a saúde 

do indivíduo e o mesmo perpassa o âmbito escolar, sociedade e família. Dessa forma, 

quanto mais casos de violência, mais o poder público gastará com o mesmo.  

O bullying é um problema hoje enfrentado por todo o mundo, podendo ocorrer 

em praticamente qualquer contexto no qual as pessoas interajam, tais como escola, 

faculdade/universidade, família, Igrejas, em lugares públicos como praças, clubes, 

mas pode ocorrer também no local de trabalho e entre vizinhos. As escolas na sua 

maioria não admitem a ocorrência do bullying entre seus alunos, ou desconhecem o 

problema ou se negam a enfrentá-lo, muitos educadores preferem fazer de conta que 

não percebem, para não ter o trabalho de buscar ajuda ou temem o agressor por 

conhecer bem e saber o quanto já é confortável para o mesmo. Esse tipo de agressão 

geralmente ocorre em áreas onde a presença ou supervisão de pessoas adultas é 

mínima ou inexistente. Estão inclusos no bullying os apelidos pejorativos criados para 

humilhar os colegas.   

Neste caso, todos se tornam submissos aos agressores. Até mesmo pessoas 

que fazem parte do corpo da escola tornam-se vítimas do agressor e isso acaba 

gerando mais medo aos alunos, uma vez que eles se sentem “menos” responsáveis 

que o corpo da instituição e eles também são vítimas do agressor.  

As crianças ou adolescentes que sofrem bullying podem se tornar adultos com 

sentimentos negativos e baixa autoestima, possibilitando os mesmos a adquirir sérios 

problemas de relacionamento, podendo, inclusive, adquirir comportamento agressivo. 

Em casos extremos, a vítima poderá tentar contra sua própria vida, cometendo 

suicídio. O (s) autor (es) das agressões geralmente são pessoas que tem pouca 

empatia, pertencentes à famílias desestruturadas, em que o relacionamento afetivo 
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entre seus membros tendem a ser escassos ou precários. Por outro lado, o alvo dos 

agressores geralmente são pessoas pouco sociáveis, com baixa capacidade de 

reação ou de fazer cessar os atos prejudiciais contra si e possuem forte sentimento 

de insegurança, o que os impede de solicitar ajuda, muitas vezes até mesmo por 

vergonha quando terão que falar o tipo de bullying que está sofrendo, como apelido 

que lhe foi dado.  

  

1.2 Tipos de Bullying no Âmbito Escolar  

  

Sofrer com brincadeiras de mau gosto, ter que ouvir colegas lhes chamar por 

apelidos ofensivos, se defender de uma mentira ou se proteger de uma agressão, são 

fatores que vêm ocorrendo dia a após dia nas escolas, entre crianças e adolescentes. 

Antigamente, essas atitudes eram consideradas “brincadeiras”, mas ultimamente 

percebe-se que a mesma está causando sérios problemas para a vítima.     

De acordo com a autora Silva (2009) determinados comportamentos podem ser 

classificados em formas diretas ou indiretas de bullying. Direta é quando a violência é 

realizada diretamente ao indivíduo, podem ser ela física ou verbal, já a indireta é 

quando a agressão é praticada através da fofoca, discriminação, apelidos maldosos, 

exclusão e insultos. Ainda de acordo a autora: “[...] dificilmente a vítima recebe apenas 

um tipo de maus-tratos; normalmente, os comportamentos desrespeitosos dos bullies 

costumam vir em bando” (SILVA, 2009, p. 22). Com base nesta citação percebe se 

que o bullying pode acontecer de várias maneiras, seja ela direta ou indireta. O autor 

Neto fala que o bullying escolar pode acontecer através de:   

[...] atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação 
evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor 
e angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder, tornando 
possível a intimidação da vítima. (NETO, 2011, p. 21).  
  

Por meio desta citação podemos afirmar que a prática do bullying pode 

acontecer de diversas maneiras, podendo ocorrer também inúmeras vezes, em que 

muitas ocasiões os agressores agridem direta e indiretamente as suas vítimas sem 

apresentarem motivos. A prática do bullying pode ser interpretada de inúmeras 

formas, e essas atitudes maldosas vêm contribuindo constantemente para exclusão 

social das vítimas, a evasão escolar pode ser um tipo de exclusão social apresentada 

pelas vítimas.  
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Conforme a autora Silva (2009), existe várias maneiras de cometer o bullying, 

a autora menciona uma lista das variadas práticas sejam elas verbal física e material, 

psicológico e moral, sexual, virtual ou Ciberbullying. O Ciberbullying é a maneira mais 

atual de cometer bullying, no qual o próprio é praticado por meio das ferramentas 

tecnológicas como celulares redes sociais, filmadoras, internet e etc.   

A tecnologia contribui direta e indiretamente na evolução educacional, já que a 

mesma trouxe muitos benefícios para a educação. O escritor Neto ressalta em sua 

obra o lado negativo da tecnologia.  

Apesar dos números benéficos que a tecnologia provê, há também um lado 
obscuro, que é o seu uso indevido não só pelos adultos, mas também pelos 
próprios jovens. Não raro podem ser encontradas manifestações violentas, 
ameaças, assédios e condutas que incitam a adoção de comportamentos 
antissociais. Recentemente, surgiu uma forma de bullying, denominado 
cyberbullying ou bullying digital. É um tipo de bullying classificado como 
indireto, emergente entre escolares, que permite a utilização de diversos 
recursos tecnológicos com fins violentos. (NETO. 2011, p. 30).   

  

Os praticantes do cyberbullying utilizam de todas as maneiras para cometer o 

bullying virtual, sendo ele por meio do Facebook, Gmail, YouTube, Twitter, blogs, 

torpedos e entre muitos outros meios. Pelo fato do cyberbullying ser cometido por meio 

do uso da tecnologia e pelas redes sociais os agressores têm uma  

“blindagem”, pois garante o seu anonimato, no qual o mesmo fica livre para praticar 

as suas agressões. Podemos perceber que o bullying está presente de diversas 

formas. O autor Neto menciona um quadro das diversas ações que pode ser 

considerada como bullying, desde que essas ações sejam praticadas constantemente:  

Apelidar         Ofender                 Zoar             Encarnar          Gozar  
Sacanear       Humilhar                Intimidar      Debochar         Encarnar    
Aterrorizar      Amedrontar           Tiranizar      Dominar           Subjugar   
Ignorar           Ser indiferente        Excluir        Discriminar       Isolar  
Dar um gelo   Fazer sofre             Perseguir    Ridicularizar     Assediar  
Ameaçar        Agredir                    Bater           Injuriar             Chutar  
Empurrar       Derrubar                  Ferir            Constranger    Vexar  
Oprimir          Quebrar pertences   Violentar     Roubar            Furtar  

                                                                     (NETO, 2011, p. 21).  
  

A prática de bullying contra as crianças e adolescentes dentro/fora do âmbito 

escolar vem progredindo a cada dia, diante um conjunto de maus comportamentos 

praticados entre eles.  Por meio desta tabela podemos compreender que o bullying se 

manifesta por meio de insultos verbais, com intimidações, apelidos, gozações, risadas, 
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atitudes que ridicularizam e transformam em um inferno a vida da vítima. Essa 

violência transborda para fora da escola também, e que muitas vezes é 

consequentemente pior e desumano, pois a perseguição é contínua e desesperadora, 

uma vez que o praticante do bullying insatisfeito leva outras pessoas a fazerem esse 

tipo de ação com a mesma pessoa ou outras e as consequências podem ser cruéis, 

pois as feridas podem ser físicas e psíquicas.  

  

2 BULLYING: COMO INTERVIR E PREVENIR?  

Atualmente, as escolas vêm passando por várias dificuldades quando se refere 

ao bullying no âmbito escolar, ambiente que alguns indivíduos frequentam com o 

objetivo de adquirir novos conhecimentos, já outros, com o propósito de agredir, 

insultar e magoar o colega, muitas vezes por inveja, por exemplo, o agressor intimida 

a vítima através de xingamentos, chutes, humilhações, atirando objetos contra a 

vítima, roubam pertences da mesma, perseguindo, entre outras formas de violência, 

e muitas vezes essas más atitudes prejudicam o psicológico da vítima, trazendo várias 

consequências, a exemplo dos prejuízos no aprendizado do indivíduo. Segundo as 

autoras Abramovay e Rua:  

  
As situações de violências comprometem o que deveria ser a identidade da 
escola – lugar de sociabilidade positiva, de aprendizagem de valores éticos e 
de formação de espíritos críticos, pautados no diálogo, no reconhecimento da 
diversidade na herança civilizatória do conhecimento acumulado. Estas 
mesmas situações repercutem sobre a aprendizagem e a qualidade de ensino 
tanto para alunos como para professores [...].  (ABRAMOVAY e RUA, 2002, 
p. 300).         
  

De acordo com esta citação, se observa o tamanho da gravidade que as 

instituições estão enfrentado quando se refere a violência escolar, problema este que 

cresce diariamente comprometendo a aprendizagem e o futuro dos indivíduos. É 

notória a carência das escolas em elaborar trabalhos para tentar solucionar/minimizar 

essa situação.   

A escritora Silva (2009) em sua obra ressalta a importância de identificar as 

vítimas, os agressores e os espectadores, para que a família e a escola dos 

participadores dessa violência, juntos, possam organizar táticas para combater o 

bullying. Compreende-se a necessidade do trabalho coletivo entre escola e família, 

pois, para solucionar um problema deste porte, é primordial a participação de ambos.  
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A escola juntamente com o coordenador pedagógico e os professores tem a obrigação 

de elaborar projetos voltados para perversão no bullying no âmbito escolar, ocasião 

que os mesmo podem utilizar de inúmeras estratégias para combater este fenômeno 

que vem prejudicado direta e indiretamente inúmeros indivíduos.   

Conforme ao autor Calhau (2011) já é possível adquirir excelentíssimos 

materiais referentes ao tema bullying, como por exemplo: cartilhas, pesquisas 

cientificas, dinâmicas, vídeos, músicas e livros de especialistas da área com 

excelentes conceitos referentes a este contexto. Ainda de acordo a Calhau:  

“Trabalhar para reduzir o problema bullying não é fácil, muitas pessoas desconhecem 

totalmente o problema, sendo que para outras as agressores do bullying são apenas 

“brincadeirinhas” [...]” (CALHAU, 2011, p. 79). Com embasamento nessa citação 

podemos entender que a luta contra este fenômeno não é fácil. Primeiramente se faz 

necessário o estudo minucioso deste conteúdo, no qual devemos conhecê-lo, pois é 

através do conhecimento do assunto que se pode conseguir a solução. Segundo Silva:  

  

A imprensa e os grandes veículos de comunicação tem como tarefa divulgar 
o assunto, contribuindo para a conscientização de toda a sociedade. Somente 
desta forma podermos despertar as autoridades e exigir delas a criação de 
políticas capazes de prevenir o bullying e/ou minimizar os efeitos individuais 
e coletivos desse fenômeno. (SILVA, 2009, p. 120).     

  

Na batalha contra a violência escolar os meios de comunicação também têm o 

seu papel, o de transmitir subsídios sobre a real situação das escolas. Entende-se a 

grande importância que a imprensa tem, pois através da própria o assunto pode ser 

mais discutido e é por meio da repercussão que o bullying poderá ser minimizado.    

  

2.1 As consequências do bullying   

O bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, 

universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. O que, à primeira vista, pode 

parecer um simples apelido inofensivo pode afetar emocionalmente e fisicamente a 

vítima da ofensa. As causas desse tipo de comportamento abusivo são inúmeras e 

variadas. Deve-se à carência afetiva, à ausência de limites e ao modo de afirmação 

de poder e de autoridade dos pais sobre os filhos, por meio de "práticas educativas" 

que incluem maus-tratos físicos e explosões emocionais violentas.   
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O causador deste ato cruel possui necessidade de dominar, de subjugar e de 

impor sua autoridade sobre os outros, mediante coação, necessidade de aceitação e 

de pertencimento a um grupo, de autoafirmação, de chamar a atenção para si, de ser 

respeitado e temido. Possui ainda, a incompetência de expressar seus sentimentos 

mais íntimos, e não consegue se colocar no lugar do outro e de perceber suas dores 

e sentimentos. As consequências para as vítimas desse fenômeno são graves e 

abrangentes, promovendo no âmbito escolar o desinteresse pela escola, o déficit de 

concentração e aprendizagem, a queda do rendimento e a evasão escolar. Segundo 

o autor Calhau:  

  

As consequências do bullying são terríveis para todos os envolvidos mas, em 
especial, para as vítimas. Entre as diferentes e variadas consequências 
encontradas em estudos de casos e atendimentos clínicos, podemos 
menciona que o estresse é responsável por cerca de 80% das doenças da 
atualidade, pelo rebaixamento da resistência imunológica e sintomas 
psicossomáticos diversificados, principalmente próximos ao horário de ir à 
escola (especialmente no caso de crianças menores), como dores de cabeça, 
tonturas, náuseas, ânsia e vômito, dor no estomago, diarreia, enurese, 
sudorese, febre, taquicardia, tensão, dores musculares, excesso de sono ou 
insônia, pesadelo, perdas ou aumento de apetite, dores generalizadas, entre 
outras. Podem surgir doenças de causas psicossomáticas, como gastrite, 
úlcera, colite, bulimia, anorexia, herpes, rinite, alergias, problemas 
respiratórios, obesidade e comprometimento de órgãos e sistemas. Nos 
casos mais graves, as vítimas podem até                     cometer suicídio ou 
atacar outras pessoas de forma violenta. (CALHAU, 2011, p.13).  
  

  
Conforme a citação de Calhau, as consequências do bullying são diversas, 

desde os sintomas mais “simples” aos mais graves, sendo uma das consequências 

mais graves o suicídio, que segundo Neto: “[...] a terceira causa de morte entre 

crianças e adolescentes nos Estados Unidos e no mundo.” (NETO, 2011, p.109).  

No âmbito da saúde física e emocional, a baixa na resistência imunológica e na 

autoestima, o stress, transtornos psicológicos, fobia, a depressão e o suicídio. Para 

os agressores, ocorre o distanciamento e a falta de adaptação aos objetivos escolares, 

a supervalorização da violência como forma de obtenção de poder, o desenvolvimento 

de habilidades para futuras condutas delituosas, além da projeção de condutas 

violentas na vida adulta. Para os "espectadores", que é a maioria dos alunos, estes 

podem sentir insegurança, ansiedade, medo e estresse, comprometendo o seu 

processo sócio educacional. Esta forma de violência é de difícil identificação por parte 

dos familiares e da escola, uma vez que a vítima teme denunciar os seus agressores, 

por medo de sofrer represálias e por vergonha de admitir que esteja apanhando ou 
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passando por situações humilhantes na escola ou, ainda, por acreditar que não lhe 

darão o devido crédito.  

A vítima muitas vezes aceita a agressão verbal e física, não apenas por medo, 

mas porque de fato ela concorda com o agressor quando diz algo que ao ponto de 

vista dela também é verdade, do tipo: gorda. Se ela é de fato gorda o que dizer? 

Cabelo grosso dentre outros apelidos.  

Devido à enorme pressão a que o bullying sujeita a sua vítima, esta se torna 

frágil. Uma vez fragilizada, a vítima apresenta dificuldades de comunicação com os 

outros, o que influencia negativamente a sua capacidade de desenvolvimento em 

termos sociais, profissionais e emocionais ou afetivas.  

Portanto, ocorrem várias consequências quando há o bullying, as vítimas se 

retém baixa autoestima, medo, angústia, pesadelos, falta de vontade de ir à escola e 

rejeição da mesma, ansiedade, dificuldades de relacionamento interpessoal, 

dificuldade de concentração, diminuição do rendimento escolar, dores de cabeça, 

dores de estômago, e dores não especificadas, mudanças de humor súbito, vômitos, 

urinar na cama, falta de apetite ou apetite em demasia por conta da ansiedade, choro, 

insônias, medo do escuro, ataques de pânico sem motivo, sensação de aperto no 

coração, aumento do pedido de dinheiro aos pais e familiares, furto de objetos em 

casa, surgimento de material escolar e pessoal danificado, desaparecimento de 

material escolar, abuso de álcool, até suicídio por conta de muito estresse, por não 

saber como resolver essa situação.  

  

3 BULLYING: PERIGO NAS ESCOLAS  

  

É fato, que o bullying infelizmente está presente no cotidiano de várias escolas, 

episódios que tem tornado a aprendizagem de muitas pessoas bem complicada e 

sofrida, pois, ao ir à escola onde deveria ser um lugar que o acrescente conviva com 

outras pessoas, lhe transmitindo prazer e trocas agradáveis de conhecimentos, tem 

tornado um lugar triste e terrível para algumas. Por muitas vezes o bullying tem sido 

levado a pensar ser uma simples “brincadeirinha” ou algo relevante, mas nos dias 

atuais já se entende que se trata de comportamentos agressivos e destrutivos, 

lamentavelmente tem sido frequentes esse tipo de comportamento dentro das escolas. 

A escritora Silva menciona que:  
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O bullying ocorre em todas as escolas, independentemente de sua tradição, 
localização ou poder aquisitivo dos alunos. Pode-se afirmar que está 
presente, de forma democrática, em 100% das escolas em todo o mundo, 
públicas ou particulares. O que pode variar são os índices encontrados em 
cada realidade escolar. Isso decorre do conhecimento da situação e da 
postura que cada instituição de ensino adota, ao se deparar com casos de 
violência entre os alunos. (SILVA. 2009, p. 117).  

Entendemos que as instituições são ambientes de aprendizado, que crianças, 

jovens e adultos procuram para adquirir conhecimentos. A própria escola era um lugar 

que não oferecia riscos, onde se aprendia o que era certo e o que era errado, ou seja, 

como ser um cidadão perante a sociedade, mas com o passar do tempo, as coisas 

evoluíram e foram surgindo muitos problemas, alunos ofendendo, agredido 

fisicamente e verbalmente colegas e professores, de modo que essas más condutas 

vem ocasionando sérias consequências, tanto para as vítimas quanto para as escolas 

e na grande maioria das vezes as escolas não estão preparadas para lidar com este 

problema. Nesse sentido, o autor Calhau cita que:   

  

O ensino no Brasil passa por uma fase muito difícil. Os atuais alunos não 
estão habituados a respeitar limites e isso já começa em casa, onde alguns 
pais não fazem a sua parte. As crianças fazem o que querem chegam a 
escola e reproduzem esses comportamentos (CALHAU. 2011, p. 42).  
  

Com base nesta citação, percebemos o grau de dificuldades que as escolas 

estão encontrando para solucionar/amenizar este problema, que diariamente 

prejudica vários indivíduos. Compreendemos também a falta de entendimento e 

companheirismo da escola, do professor e da família quando se refere a este 

fenômeno, no qual o próprio necessita ser trabalhado tanto nas escolas com em casa. 

Perante esses problemas, as instituições precisam criar projetos que contribuam para 

diminuir as situações bullying no âmbito escolar.   

Geralmente os ataques ocorrem no momento da recreação, espaço este em 

que deveria ser utilizado para a diversão e socialização. A cada dia que passa as 

escolas vem se tornando lugares inseguros, pois muitas vezes os diretores, 

professores, funcionários, alunos e responsáveis fingem que nada está acontecendo, 

e que na verdade essas situações avançam a cada dia.   

        

3.1 As principais características dos envolvidos  
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Como já foi dito nos capítulos anteriores, o bullying é um tipo de violência quem 

vem aumentando drasticamente, e que muitas vezes são praticadas dentro das 

escolas, pois o bullying a cada dia que passa vem ganhando grandes proporções, ou 

seja, novos mecanismos para que os agressores depreciem novas vítimas. Pois, os 

autores/agressores utilizam de inúmeras estruturas para “pegar” suas vítimas, seja ela 

no ambiente de trabalho, nas redes sociais ou no âmbito escolar. Atitudes violentas 

que faz aumentar o número de vítimas. Mas quem são esses autores/agressores? 

Quais são suas características? E como eles escolhem suas vítimas?  E os 

espectadores quem são? E o que fazem? São questionamentos fundamentais para 

tentamos entender como os agressores realizam esses crimes e de que forma eles 

escolhem suas vítimas.  

Autores/agressor: os agressores são caracterizados como um individual que 

pratica várias agressões contra uma pessoa, ou seja, essas agressões são físicas ou 

verbais. Muitas vezes esse agressor pode ser identificado desde a sua infância e os 

mesmos podem ser de ambos os sexos. O autor Neto destaca que:  

  

[...] Esse personagem já pode ser identificado desde a educação infantil, a 
partir dos 3 anos de idade, por suas características agressivas. Os estudantes 
do sexo masculino praticam mais bullying do que o sexo feminino, podem 
apresentar dificuldades relacionadas à socialização. (NETO, 2011, p. 47)  
  
  

Com base nessa referência pode-se assegurar que a grande maioria dos 

praticantes de bullying faz parte do sexo masculino. E que muitas vezes esses autores 

não tem um bom convívio com os demais componentes da escola, sendo eles 

professores, alunos e a direção.   

Não existe uma configuração exclusiva para as práticas de bullying nas escolas, 

podendo existir inúmeras causas para que os autores pratiquem essa violência. O 

escritor Neto diz que:   

  
Não há uma causa única que determine a pratica de bullying nas escolas. Um 
grande número de diferentes fatores pode conduzir um estudante a se tornar 
autor de bullying. Entretanto, algumas crianças e adolescentes, que vivem em 
condições familiares adversas, parecem ter maior predisposição para 
desenvolver agressividade. Entre os fatores de risco identificados, podem ser 
destacados a falta de afetividade e de envolvimento dos pais, o excesso de 
tolerância ou de permissividade (falta de limites) em relação ao 
comportamento agressivo, a ausência ou perda de um ou ambos os pais, atos 
de bullying em casa e a afirmação de poder familiar pela pratica de maus-
tratos físicos ou de explosões emocionais violentadas (violência doméstica). 
Influências comunitárias, como o alto índice de criminalidade e a banalização 
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da violência pela mídia, filmes, videogames etc., também podem influir sobre 
os comportamentos dos escolares. (NETO, 2011, p. 49).  

  
Podemos confirmar que os praticantes do bullying se caracterizam pela falta de 

limites, pela falta de atenção, carinho e amor dos seus pais/responsáveis, e também 

porque já sofreram ou sofrem algum tipo de violência. Para Neto (2011), os autores 

podem ser classificados de três maneiras: Autores Típicos, Autores Passivos ou 

Seguidores e Alvos/Autores.  

Autores Típicos: aqueles autores que são muito populares na escola e que 

muitas vezes se acham muito confiantes e assumem atitudes agressivas contra os 

colegas, os seus pais/responsáveis e professores e demostram insatisfação com a 

escola onde frequenta.  

Autores Passivos ou Seguidores: fazem parte dessa classificação os autores 

que participam das agressões, mas que não são iniciadas por eles e que muitas vezes 

são induzidos por outros agressores, muitos desses seguidores submetem-se ao 

domínio desses autores com a intenção de se protegerem e não se tornarem vítimas 

desses autores.   

Alvos/Autores: conforme o autor alguns praticantes de bullying às vezes sofrem 

com a prática do bullying e às vezes praticam bullying e que 20% desses autores 

representam estes autores.   

Alvos/Vítimas: vítimas são os indivíduos que são agredidos física ou 

verbalmente repetidas vezes pelos praticantes de bullying. Esses alvos possuem 

algumas características, que muitas das vezes “facilitam” a pratica desses agressores, 

desde as condições financeiras à sua aparência física, características que não 

justificam o modo que esses atacantes prejudicam estes indivíduos. A autora Silva 

destaca que:   

  
As vítimas típicas são os alunos que apresentam pouca habilidade de 
socialização. Em geral são tímidas ou reservadas, e não conseguem reagir 
ao comportamentos provocadores e agressivos dirigidos contra elas. 
Normalmente são mais frágeis fisicamente ou apresentam alguma “marca” 
que as destaca da maioria dos alunos: são gordinhas ou magras demais, altas 
ou baixas demais; usam óculos; são “caixas”, deficientes físicos; apresentam 
sardas ou manchas na pele, orelhas ou nariz um pouco mais destacados; 
usam roupas fora da moda; são de roça, credo, condição socioeconômica ou 
orientação sexual diferentes... Enfim, qualquer coisa que fuja ao padrão 
imposto por um determinado grupo pode deflagrar o processo de escolha da 
vítima do bullying. Motivos (sempre injustificáveis) são os mais banais 
possíveis. Normalmente, essas crianças ou adolescentes “estampam” 
facilmente as suas inseguranças na forma de extrema sensibilidade, 
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passividade, submissão, falta de coordenação motora, baixa autoestima, 
ansiedade excessiva, dificuldades de se expressar. Por apresentarem 
dificuldades significativas de se impor ao grupo, tanto física quanto 
verbalmente, tornam-se alvos fáceis e comuns dos ofensores. (SILVA, 2009, 
p.37 e 38).  
  

Conforme a autora relata, as características das vítimas são variadas e são 

injustificáveis, pois as atitudes desses agressores não podem de maneira alguma 

justificar a forma que eles tratam esses indivíduos, sem nem se importarem com as 

consequências que as suas próprias atitudes podem causar a essas vítimas. Mas, 

como as vítimas se sentem com essas agressões?  

O escritor Neto afirma que as vítimas: “Sentem-se infelizes, sofrem com o 

medo, a vergonha, a depressão e a ansiedade. Muitos acreditam que sejam 

merecedores dos traumas sofridos.” (NETO, 2011, p.43) Conforme o autor, o modo 

como às vítimas se sentem são várias, mas são sintomas que sugiram por causa das 

agressões contínuas sofridas pelos mesmos.   

Espectadores: Os espectadores são aqueles indivíduos que não sofrem nem 

um tipo de agressão e nem praticam o bullying, mas que presenciam as ações dos 

praticantes e que não tomam nenhuma atitude para acabar com as agressões. A 

autora Silva divide os espectadores em três grupos: Espectadores passivos, 

Espectadores ativos e Espectadores neutros.  

Espectadores passivos são aqueles indivíduos que presenciam as agressões, 

mas talvez por medo de ser a próxima vítima disfarçam os acontecimentos 

presenciados. Espectadores ativos são os indivíduos que não praticam o bullying, mas 

apoiam as atitudes dos agressores com suas vítimas. E os Espectadores neutros são 

aqueles que por questões socioculturais não demostram qualquer tipo de 

sensibilidades com as vítimas do bullying.   

  

4 METODOLOGIA  

  

Para a preparação deste artigo utilizamos como principal método a leitura, por 

meio das quais adquirimos novos conhecimentos para desenvolver essa investigação. 

As escritoras Lakatos e Marconi mencionam que: “É necessário ler muito, continuada 

e constantemente, pois a maior parte dos conhecimentos é obtida por intermédio da 

leitura: ler significa conhecer, interpretar, decifrar, distinguir os elementos mais 

importantes dos secundários [...].”. (2007, p.19). Com base nesta citação mencionada, 
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percebemos a extrema importância e a necessidade da leitura para concretização de 

qualquer trabalho.   

Essa investigação foi desenvolvida no Colégio Municipal Arionete Guimarães 

Sousa, situado na cidade de Serrolândia Bahia, no Bairro Cinelex, localizada na 

Avenida Manoel Roque Rodrigues Nº 453. Conforme os autores Freitas e Prodanov:  

  

A pesquisa cientifica é a realização de um estudo planejado, sendo o método 
de abordagem do problema do que caracteriza o aspecto cientifico da 
investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a 
aplicação de método cientifico. A pesquisa sempre parte de um problema, de 
uma interrogação, uma situação para qual o repertorio de conhecimento 
disponível não gera resposta adequada. Par solucionar esse problema, são 
levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. 
(FREITAS e PRODANOV, 2013, p. 55 e 56).  

  

Inicialmente, essa concepção foi desenvolvida por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e de campo nas quais as informações necessárias para a preparação da 

mesma consistiu em materiais como: livros teóricos, artigos e revistas. O autor  

Ruiz alega que: “[...] a pesquisa bibliográfica consiste no exame desse manancial, para 

levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado assunto que 

assumimos como tema de pesquisa científica”. (RUIZ, 1993, p 58). A própria 

colaborou para que desenvolvêssemos um trabalho de qualidade.   

Severino cita que: “[...] qualquer pesquisa, em qualquer nível, exige do 

pesquisador um envolvimento tal que seu objetivo de investigação passa a fazer parte 

de sua vida [...].”. (SEVERINO, 2002, p.145). As razões que induziram a desenvolver 

essa pesquisa neste local, é devido ao grande número de alunos que já sofreu e sofre 

algum tipo de bullying. Lembrando que o mesmo pode acontecer de forma verbal, 

física, psicológica, sexual ou virtual.  

Lakatos e Marconi (2007, p 188) alegam que para concretizar uma pesquisa de 

campo, necessariamente deve-se realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a temática 

que será analisada no decorrer da mesma. As autoras acima citadas relatam que:  

A pesquisa de campo é aquela utilizada como o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de problema, para qual se procura 
uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, descobrir 
novos fenômenos ou as relações entre eles. (LAKATOS e MARCONI, 2007, 
p. 188).  

  

É perceptível que a pesquisa de campo não é simplesmente frequentar um 

determinado local, necessita de uma organização e materiais adequados em mãos 
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para concretizar uma boa coleta de dados e assim conseguir uma observação de 

qualidade e consequentemente um bom trabalho, lembrando que a pesquisa de 

campo foi qualitativa e quantitativa com a finalidade de entender como o Colégio pode 

ajudar as vítimas do bullying no turno matutino.    

Sendo assim, essa investigação se constituiu por meio de observações 

estruturadas, que previamente foram planejadas com a finalidade de realizarmos um 

trabalho claro e objetivo. Realizamos um passo a passo com a intenção de buscar 

respostas para todas as questões e realizar o trabalho da melhor maneira possível.  

A observação estruturada foi realizada de forma discreta. Segundo Ruiz:  

  
O entrevistador deve ser discreto, deve evitar ser importuno; precisa deixar 
muito à vontade o informante. Embora seja sua função dirigir a entrevista e 
mantê-la dentro dos propósitos dos itens preestabelecidos, o entrevistador 
precisa ser habilidoso e elegante ao evitar que o diálogo se desvie dos 
propósitos de sua pesquisa. É importante lembrar que o entrevistador deve 
apenas coletar dados e não discuti-los com o entrevistado; disso se conclui que 
o entrevistador deve falar pouco e ouvir muito. (RUIZ, 1993, p 51).  
  

  

Desse modo, percebemos que a observação estruturada pode contribuir para 

nosso crescimento e aprendizado sobre o assunto que foi abordado no decorrer deste 

projeto, já que buscamos esclarecimentos em livros preparados por teóricos que 

pesquisaram muito sobre o tema.   

Ruiz relata que: “Observar é aplicar a atenção a um fenômeno ou problema, 

captá-lo, retratá-lo tal como se manifesta” (RUIZ, 1993, p. 53). Os autores ressalvam 

que a entrevista é uma porta aberta para duas pessoas, na qual o entrevistador pode 

colher informações sobre determinado assunto ou problema e o mesmo pode adquirir 

mais conhecimento e soluções para tais conteúdos investigados. (LAKATOS e 

MARCONI, 2007, p. 197).   

 Utilizamos as entrevistas não estruturadas e estruturadas, nas quais, aproveitamos 

de todas as informações passadas pelos entrevistados, e os mesmos se sentiram à 

vontade para expor seus pensamentos e opiniões sobre o assunto abordado. 

Segundo as autoras Lakatos e Marconi, a entrevista não estruturada é muito benéfica, 

uma vez que o pesquisador tem a oportunidade de dirigir uma entrevista aberta, 

momento no qual tanto ele dá sua opinião quanto ouve do entrevistado. (LAKATOS e 

MARCONI, 2007, p. 199). Assim, seguimos para a análise dos dados colhidos durante 

o processo de pesquisa na referida unidade de ensino.  
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5 ANÁLISE DE DADOS  

  
Do mesmo modo que o mundo vem evoluindo, a violência no ambiente escolar 

também está evoluindo. É importante saber, inclusive, que o bullying não se confunde 

com outro tipo de violência, pois o mesmo apresenta as suas próprias características, 

na qual deixa grandes marcas na vida da vítima.   

O Colégio Municipal Arionete Guimarães de Sousa (COMAGS) fica situado na 

cidade de Serrolândia Bahia. O mesmo é composto de uma diretora, uma vicediretora, 

um coordenador pedagógico, uma secretária, dezoito professores, trezentos e 

quarenta e nove alunos e oito auxiliares gerais no turno matutino. O próprio oferece 

as seguintes series: do 6° ao 9° ano. Diante da realidade vivenciada no COMAGS no 

turno matutino chamou a atenção das pesquisadoras para a realização da pesquisa 

sobre o bullying do âmbito escolar, por perceber que na escola havia muitos casos de 

violência.  

Após três dias de observações foram aplicados questionários com 10% dos 

alunos no turno matutino, percebemos que não haveria necessidade de aplicar o 

mesmo aos 100% dos estudantes. Resolvemos colher esse percentual devido às 

observações que foram realizadas, pois diante das mesmas, foram presenciadas 

situações nomeadas com bullying e ficou claro que existe mesmo o bullying no Colégio 

como: pirraças com nomes pejorativos, isolamento porque alguém tem alguma 

deficiência física dentre outros tipos de situações agressivas e conflituosas.  

 Nas entrevista realizadas com os alunos, os mesmos responderam:   

 

GRÁFICO 1:   O que é a escola para você?   

  

FONTE:   SANTOS, 2019.   

10  

4  
26  

O QUE É A ESCOLA PARA VOCÊ?  

Um lugar pouco acolhedor, inseguro e que não te atrai  

Um lugar de competitivividade, onde precisa ser sempre o/a melhor ou estar perto de pessoas  
populares.  
Um lugar onde existem conflitos entre as pessoas, mas que, independente disso, é possível  
viver coisas boas lá dentro.  
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A escola deve ser sempre um ponto de referência, um lugar para fazer e cultivar 

amizades, criar vínculos para toda vida, além do âmbito escolar. Aproveitar para 

brincar e rir nos intervalos das aulas, mas infelizmente não é bem assim que tem 

funcionado. Atualmente, pais e professores vivem um dilema e desconforto com tanta 

violência que vem se alastrando no ambiente escolar.  

Por isso, há a necessidade de profissionais no assunto para assistirem de perto 

a escola, para assim poder adentrar com o assunto, abordar situações e criar 

atividades pedagógicas capazes de levar o aluno a pensar em suas atitudes e 

consequências, que podem ser relevantes ou não. Calhau salienta que: “A prática de 

bullying agrava o problema preexistente, assim como pode abrir quadros graves de 

transtornos psíquicos e/ou comportamentais que, muitas vezes, trazem prejuízos 

irreversíveis” (CALHAU, 2011, p. 42, apud: SILVA 2009).  

As observações foram realizadas nos dias: 22, 24, 26, 29 e 30 do mês de abril 

do ano 2019 das 07h30min às 12h00min. A diretora, ao ser entrevistada, aborda que 

em nenhum momento pais e/ou responsáveis estiveram presentes para poder 

acompanhar seus filhos e seu comportamento na escola, a não ser quando 

convocados. Ela respondeu a seguinte questão: Como é a participação dos 

responsáveis pelos alunos quando ocorre algum tipo de violência?  A própria 

menciona: “São convocados a comparecer à escola para um diálogo, e a depender do 

caso são encaminhados para os órgãos competentes.”.1   

Ficou claro que as escolas têm uma grande função na vida de um aluno, mas 

ela por si própria não tem condições de solucionar/resolver todos os problemas 

sozinha, é necessário que os pais ou responsáveis quebrem este paradigma de que 

as escolas têm o dever/obrigação de ensinar tudo e que a mesma é culpada pelo que 

o aluno aprende aonde muitas vezes essas más condutas já vem de casa e desde 

sua infância. Calhau menciona: “O que ocorre na infância reflete na vida adulta.”. 

(CALHAU, 2011, p. 45). Compreende-se, que muitas vezes algumas atitudes de vários 

estudantes vêm da sua infância e a prática do bullying também.  

Em entrevista uma docente relata sobre a prática bullying no COMAGS: “Sim, 

quase diariamente, relacionado à altura, biótipo, cabelo, necessidades especiais.”.2 

Com base nesse relato, percebemos que de fato o bullying é praticado no COMAGS.  

                                            
1 Resposta da diretora do colégio.  
2 Resposta de uma das docentes entrevistadas.  
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As entidades necessitam ter um olhar atento para esses acontecimentos, procurando 

sempre resolver da melhor maneira possível e jamais ocultar.   

  
GRÁFICO 2: Você já passou ou passa frequentemente:  

 
  

FONTE: SANTOS, 2019.  

  
O gráfico acima vem mostrando o resultado colhido durante uma entrevista 

realizada com os alunos do COMAGS, no qual a grande maioria dos entrevistados 

respondeu que já presenciaram situações em que algumas pessoas ofendem e 

perseguem outras pessoas. Como foi dito anteriormente, o bullying está presente nas 

escolas, instituição na qual o corpo escolar nem sempre tem uma preparação para 

intervir nos atos considerados como bullying. De acordo a entrevista realizada com o 

coordenador pedagógico do COMAGS, o mesmo responde a seguinte pergunta: A 

instituição está preparada para intervir nos atos considerados como bullying? O 

próprio responde: “Não. Geralmente buscamos parceria e colaboração de órgãos 

externos que atuem nessa causa.”.3   

A escola por si só infelizmente não tem condições de resolver circunstâncias 

tão complexas quando está sozinha, é primordial que a família, a sociedade e 

profissionais da área para desenvolverem atividades que oportunizem e envolvam 

                                            
3 Resposta do coordenador pedagógico ao ser entrevistado.  

  

  
  

7  

29  

1  ,  4  

Assinale a alternativa que indica uma situação que você já  
passou e/ou passa frequentemente  

Sofre gozação dos colegas da sala, é alvo de chacotas e não se senteintegrado à turma.  

Presencia situações em que algumas pessoas ofendem e perseguem outra pessoa.  

Tira sarro, zoa, ignora e exclui pessoas que você não gosta.  
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todas as pessoas da escola e se possível abrir as portas e dar oportunidade para a 

sociedade adentrar no mesmo. Assim, podem ser abordados temas como: 

socialização e respeito mútuo. Os pais ou responsáveis necessitam entender que o 

papel da escola é ensinar, na qual muitas das ocasiões os pais despejam todas as 

funções da educação na escola, e que verdade, a primeira educação vem de casa.   

O escritor Calhau comenta em sua obra que:   

  

Os pais não procuram, em alguns casos, saber da conduta dos filhos e ainda 
tentam punir professores e diretores de escola, quando os filhos são 
responsabilizados por atos praticados contra toda a comunidade estudantil. 
Infelizmente, alguns pais não procuram saber com quem seus filhos andam 
na escola e se estão cumprindo suas obrigações como alunos. (CALHAU, 
2011, p. 45).  

  

Na entrevista realizada com a secretária do COMAGS na qual a mesma foi 

questionada com a seguinte pergunta: Nesta instituição existe alguma maneira já 

adotada para trabalhar o antibullying? Quais? A própria responde: “Sim. Palestras com 

psicóloga e assistente social.”.4 São por essas e outras ocorrências que a escola tem 

a responsabilidade de realizar intervenções, pois a mesma deve inserir este contexto 

em seus projetos, procurando sempre a melhoria em todos os aspectos trabalhados 

na unidade de ensino.   

 

                                            
4 Resposta da secretária escolar ao ser entrevistada.  

GRÁFICO 3:   Violência física na escola   

  

FONTE:   SANTOS, 2019.   

6  
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1  ,  4  
1  ,  4  

Em relação à violência física na escola, você.  

Já agrediu alguém, uma vez ou mais.  
Já foi agredido/a pôr alguém, uma vez ou mais.  
Já presenciou alguma agressão.  
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Esse gráfico é resultado da entrevista realizada com os educando do COMGS, 

na qual 6% dos entrevistados responderam que já agrediu alguém uma vez ou mais 

vezes. Com base nessas informações percebemos que a prática do bullying está 

presente no colégio. E para que o bullying seja combatido corretamente com 

eficiência, é necessário que os pais/responsáveis e professores estejam atentos aos 

inúmeros comportamentos da criança ou do adolescente, é indispensável o 

acompanhamento/participação de um especialista da área de saúde. Para estimular 

a prevenção desse fenômeno, as escolas devem desenvolver palestras, reuniões, 

atividades, cartilhas sobre a prevenção do mesmo.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Devido aos imensos problemas que esse fenômeno vem trazendo para o 

âmbito escolar, foi realizado este trabalho e por abordar uma realidade que o país está 

enfrentando.  Devido o grande número de agressões no Colégio Municipal Arionete 

Guimarães de Sousa no turno matutino, fato que nos despertou uma inquietação e 

que nos levou a concretizar essa pesquisa, com o objetivo de conhecer esse 

fenômeno que vem crescendo dia após dia e entender como o mesmo pode ser 

trabalhado para minimizar essa violência.   

A experiência de realizar essa pesquisa permitiu apanhar informações 

primordiais sobre o bullying no âmbito escolar. Vale ressaltar a importância e a 

necessidade das teorias que foram apresentadas nas referências bibliográficas, que 

colaboraram imensamente para um melhor aprofundamento sobre o tema.   

A princípio, percebemos que para minimizar a prática de bullying de alguns 

alunos no colégio faz-se necessária a participação continua da família na instituição, 

com o intuito de que essas famílias sintam-se responsáveis pela educação dos seus 

filhos. Este é um tema muito pertinente para todos os envolvidos. Durante as 

observações e as entrevistas foi possível perceber que o bullying esteve e está 

presente e que inúmeros alunos sofrem ou sofreram com este problema, muitas vezes 

esses alunos não tiveram o olhar sensível do colégio para lidar com a situação de 

violência. Deste modo, a falta de disciplina desses agressores acaba afetando de 

modo geral o processo de ensino-aprendizagem dos outros alunos.  
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Portanto, este trabalho justifica-se por compreender como o colégio citado 

acima pode ajudar as vítimas do bullying, causando assim uma reflexão sobre essas 

situações.  Assim, concluímos que o colégio necessita realizar eventos prazerosos 

que possam envolver e atrair essas famílias para acompanhar a educação de seus 

filhos, de modo que eles sintam-se acolhidos pela mesma, assim, pais e alunos terão 

uma visão de uma escola acolhedora e preocupada com seus alunos. Podem ser 

criados projetos com palestras de psicólogos, psicopedagogos, brincadeiras com pais 

e alunos, entre outros.  
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Recredenciada: Portaria MEC nº 344, de 5 de abril 
de 2012.  
Rua Floresta s/n, Loteamento das Mangueiras,  
Planaltino. Cep.: 44.695-000  
    

  

QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AO ALUNO SOBRE O BULLYING 
NOME:  
(opcional)_____________________________________________________  
   
SERIE:_________________________TURNO:_____________________________   
SEXO: FEMININO (   )  MASCULINO (   )  

1 - Como é seu relacionamento com as pessoas na sua sala de aula e/ou 
escola?  

(     ) Conversa com todos/as, afinal todos/as são amigos/as de todos.  
(     ) Possui poucos amigos e não tem muita facilidade de se entrosar com a turma. (    
) Conversa com seus/suas amigos/as e faz questão de não se enturmar com 
pessoas de estilos muito “diferentes” de você ou tímidas.  
   
2 - Como você se sente a maior parte do tempo na escola?  
(     ) Com baixa autoestima, impaciente e retraído/a (    
)Tranquilo/a e calmo, como em outros lugares  

(     ) Popular, “poderoso/a” e influente na turma  
   
3 - Em relação à sua participação nas aulas de Educação Física, qual das 

alternativas abaixo mais se aproxima de você?  
(     ) Faz questão de jogar com pessoas boas no esporte e não deixa as que não 
levam muito jeito entrarem no seu time.  
(    ) Faz qualquer tipo de esporte, pois acha que todo mundo é capaz de praticar 
exercícios.  
(      ) Se não for muito bom/boa em algum esporte, prefere não participar para a turma 
não caçoar de você.  
   
4 - Em geral, você:  
(    ) Chama as pessoas por apelidos que você e/ou a turma dá aos outros, mesmo 
que a pessoa que os recebeu não goste deles.  
(      ) Recebe apelidos que não lhe agradam muito e se sente ofendido/a e chateado/a 
com eles.  
(     ) Recebe e dá apelidos nos colegas, mas se preocupa se quem os recebe se 
sente ofendido. Você consegue expressar quando não gosta do apelido colocado em 
você.  
   
5 - Como um todo, de que jeito você vê as pessoas da sua sala e/ou escola? (      

) Como pessoas que não são muito simpáticas, difíceis de fazer amizades e não 
respeitam os outros.  

(      ) Tem sua rede de amigos, mas sempre há alguns “esquisitos/as” com os/as quais 
vocês não conversam e não deixam participar do grupo.  
(      ) Acha que existe muita gente diferente, mas isso não faz ninguém melhor ou pior.  
   
6 - Assinale a situação na qual você se enquadra mais frequentemente:  
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(    ) Se você e seus amigos passam por alguém vestido de forma “estranha”, ou 
falando de um jeito diferente, vocês acabam espalhando comentários sobre essa 
pessoa pela sala.  
(   ) Procura não se envolver muito em boatos e evita situações de violência ou 
constrangimentos.  
(    ) Seus colegas de classe geralmente falam mal de você, o que te faz se sentir 
intimidado/a e triste.  
   
7 - O que é a escola para você?  
(    ) Um lugar pouco acolhedor, inseguro e que não te atrai.  
(     ) Um lugar de competitividades, onde precisa sempre ser o/a melhor ou estar perto 
de pessoas populares.  
(     ) Um lugar onde existem conflitos entre as pessoas, mas que, independente disso, 
é possível viver coisas boas lá dentro.  
   
8 - Qual das alternativas abaixo apresentam características que mais se 

aproximam de você?  
(     ) Impulsivo/a, controlador/a, líder.  
(     ) Sociável, amigável, seguro/a.  
(     ) Tímido/a, triste, inseguro/a.  
   
9 - Assinale a alternativa que indica uma situação pela qual você já passou 

e/ou passa frequentemente:  
(   ) Sofre gozação dos colegas da sala, é alvo de chacotas e não se sente integrado 
à turma.  
(  ) Presencia situações em que algumas pessoas ofendem e perseguem outra 
pessoa.  
(    ) Tira sarro, zoa, ignora e exclui pessoas que você não gosta.  
   
10 - Em relação à violência física na escola, você:  
(    ) Já agrediu alguém, uma vez ou mais.  
(    ) Já foi agredido/a pôr alguém, uma vez ou mais.  
(    ) Já presenciou uma agressão.  
   
11 - Quando uma pessoa na sua sala te incomoda, você:  
(   ) Tenta evitá-la, com medo ou receio que ela lhe faça algum mal ou te incomode 

mais ainda.  

(    ) Fica “na sua” e tenta agir normalmente, evitando grandes conflitos. (     ) 
Faz comentários negativos sobre a pessoa, provoca-a e faz com que seus 
amigos se sintam incomodados com ela também  
   
12 - O que você procura fazer na hora do intervalo?  
(     ) Está sempre com muitos amigos, mas não deixa que pessoas que você não 
gosta circulem entre seu grupo.  
(      ) Se isola num canto, onde preferencialmente não passa muita gente. Fica a maior 
parte do tempo sozinho/a.  
(     ) Conversa com os amigos e dá uma circulada pela escola.  
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ENTREVISTA DIRECIONADA AO PROFESSOR    

  

1- Nome (opcional)________________________________________________  

2- Formação_____________________________________________________  

3- Como  é  o  comportamento  dos  alunos  nas  suas 
 aulas?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

4- Você já percebeu/percebe algum tipo de bullying neste colégio? Quais?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

5- Você já desenvolveu alguma atividade relacionada ao bullying no âmbito 

escolar?  Quais?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

6- Quando é identificado alguma atitude referente ao bullying, de que maneira 

você interfere para acabar com essa situação?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

7- Como  é  a  participação  dos  responsáveis  na 
 Instituição?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________   

8- Já houve a necessidade dos responsáveis terem que comparecerem na 

Instituição por seu filho praticar ou sofrer algum tipo de bullying?  

______________________________________________________________  
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______________________________________________________________  
9- Já houve casos em que foi necessário solicitar a presença da polícia militar 

para ajudar nesse tipo de violência? Quais? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

  

OBSERVAÇÃO:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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ENTREVISTA DIRECIONADA A DIREÇÃO  

  

1- Nome (opcional)______________________________________________  

2- Função _______________________________________________________  

3- Quantos alunos estudam no turno matutino? ______________________  

4- Quantos professores lecionam nesta Instituição no turno matutino?  

______________________________________________________________  

5- Quais  as  sereis que  a  Instituição  oferece  neste  turno?  

______________________________________________________________  

6- Já  houve  algum  tipo  de  bullying  nesta  Instituição? 
 Quais?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

7- Quando é identificado alguma atitude referente ao bullying, de que maneira a  

direção  interfere  para  acabar  com  essa  situação?   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

8- Como é a participação dos responsáveis pelos alunos quando ocorre algum 

tipo de violência?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________   

9- Já houve casos em que foi necessário solicitar a presença da polícia militar 

para ajudar nesse tipo de violência? Quais?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

10- Como a direção reagem diante do bullying praticado na Instituição?  

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________   
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______________________________________________________________  
11- Nesta Instituição existe alguma maneira já adotada para trabalhar o 

antibullying?  Quais?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

12- Já houve alguma punição para alunos causadores de bullying nessa  

Instituição?  Quais  medidas  foram  tomadas?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

13- Sabemos que o bullying gera muitas consequências, onde pode prejudicar o 

desenvolvimento do aluno. Nessa Instituição tem profissionais qualificados 

para trabalhar com este problema?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________   

14- Já houve casos de desistência ou a baixa frequência de algum aluno por causa 

do bullying? Quais?   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

  

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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ENTREVISTA DIRECIONADA A COORDENAÇÃO 

  

1- Nome (opcional)______________________________________________  

2- Função _______________________________________________________  

3- A Instituição está preparada para intervir nos atos considerados como bullying?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

4- Já houve algum tipo de bullying nesta Instituição? Quais?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

5- Como a Instituição pode combater o bullying?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

6- Quais materiais são utilizados para abordar esse assunto em sala de aula?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

7- Nesta Instituição é trabalhada a prevenção do bullying? Se sim, de que forma?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

8- Você já desenvolveu algum projeto relacionada a violência no âmbito escolar?  

Quais?  

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  

9- Na sua opinião, o bullying está sendo trabalhado amplamente nesta  

Instituição?  


