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RESUMO  

A violência é algo que preocupa a sociedade de um modo geral, a escola enquanto 
uma instituição social não está imune aos atos de violência, nesta perspectiva nos 
propomos neste artigo, a compilar informações sobre o bullying um tipo específico 
de violência que acorre no ambiente escolar. Caracterizado principalmente por 
agressões de cunho repetitivo e intencional, gerando diversas consequências entre 
os escolares. Nesse contexto nosso objetivo é fazer uma análise acerca do 
fenômeno bullying, identificando os envolvidos, suas causas e consequências, a 
partir de uma de revisão bibliográfica, para tanto utilizamos as obras de renomados 
autores da temática, tais como: Fante (2008 e 2012); CHALITA (2008); CALHAU 
(2011); SILVA (2015).  
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ABSTRACT  

Violence is something that concerns society in general, school as a social institution 
is not immune to acts of violence, from this perspective we propose in this article, to 
compile information about bullying a specific type of violence that occurs in the 
school environment. Characterized mainly by repetitive and intentional aggressions, 
generating several consequences among schoolchildren. In this context, our 
objective is to make an analysis about the bullying phenomenon, identifying the ones 
involved, their causes and consequences, from a bibliographic review, using the 
works of renowned authors of the theme, such as: Fante (2008 and 2012); CHALITA 
(2008); CALHAU (2011); SILVA (2015).  
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INTRODUÇÃO 

 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo 
sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, 
destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 
transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. 

Paulo Freire. 

A presença da violência na sociedade brasileira é algo que não pode ser 
negado, os noticiários constantemente apresentam fatos violentos, essa realidade 
afeta todos os cidadãos, deixando as mais diversas marcas. As instituições 
escolares, situadas dentro de uma sociedade, também sofrem com as recorrentes 
manifestações da violência. 
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No âmbito escolar a violência é algo preocupante e complexo, pois atinge 

crianças e adolescentes que se encontram em processo de desenvolvimento e 
construção da aprendizagem. Contudo através deste artigo objetivamos reunir um 
compilado de informações acerca de um tipo específico de violência escolar, o 
bullying, este que consiste em agressões de cunho repetitivo, que podem ser 
físicas ou verbais, sempre contra um mesmo alvo, provocando as mais diversas 
consequências para ambos os envolvidos. 

Para o alcance das informações que compõe esta produção, 
desenvolvemos uma intensa pesquisa bibliográfica, consultando obras de autores 
que são destaque nacional na temática, tais como: Cleo Fante, Gabriel Chalita, 
Beatriz Silva, Lélio Calhau dentre outros, e a partir de então fizemos uma 
sistematização dos achados da pesquisa, na perspectiva de tornar claro ao leitor a 
problemática do bullying. 

De acordo com dados da Unicef, publicado no site DM/Cotidiano1 em 
novembro do ano de 2017, o Brasil é o quarto país com maior prática de bullying 
no mundo. Dado esse que se revela muito preocupante, tendo em vista que 
estamos tratando de violência no cotidiano escolar. 

Enfatizamos que a relevância em fazer reflexões sobre essa temática 
sustenta-se no fato de que o bullying enquanto uma forma de violência, ainda é 
muito negligenciado, sendo visto como “brincadeiras de mau gosto ou coisa da 
idade”, mas na verdade, trata-se de uma violência que abala as vítimas em 
condições não só física, mas psicológicas também. 

Os estudos sobre o bullying iniciaram na Europa entre os anos de 1970 e 
1980, chegando ao Brasil em meados do fim de 1990 e início dos anos 2000. As 
motivações para a realização dos estudos foi à alta incidência de suicídios entre 
crianças e adolescentes na Europa. Vale frisar que no Brasil a pedagoga Cleo 
Fante é a pioneira em estudos e publicações sobre a problemática do bullying 
escolar. Mas também encontramos contribuições de médicos, psicólogos, juristas 
entre outros. 

 

A ESCOLA: UM LOCAL DE MANIFESTAÇÃO DO BULLYING 

A escola é um ambiente muito importante para o desenvolvimento dos 
indivíduos, porém hoje enfrenta muitos desafios, sendo um deles a crescente 
violência que amedronta instituições de ensino nos quatro cantos do país. “Os 
atuais alunos não estão habituados a respeitar limites e isso já começa em casa 
[...]. As crianças fazem o que querem, chegam à escola e reproduzem esses 
comportamentos” (Calhau, 2011, p.42). Nesta perspectiva observa-se que há certa 
“rebeldia” entre os discentes e, esta gera os conflitos, dentro dos ambientes de 
aprendizagem e socialização. 

Segundo Chalita (2008): 

O mundo das crianças e dos jovens não é tão risonho quanto se pensa. A 
escola pode, sim, torna-se um lugar constrangedor. Sob a roupagem de 
brincadeira de mau gosto, o fenômeno bullying invade silenciosamente os 
espaços escolares, furtando de crianças e jovens a possibilidade de 
sonhar. As experiências de dor e angústia e de humilhação, vividas 
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solitariamente, deixam cicatrizes e podem trazer graves conseqüências 
para os adultos que essas crianças serão (CHALITA 2008 p. 85). 

Percebe-se então que a violência que acontece na escola reflete por um 
longo período da vida do indivíduo. Sendo assim o bullying é um conceito muito 
especifico e bem definido, uma vez que não se deixa confundir com outras formas 
de violência. O bullying não é uma brincadeirinha de mau gosto, antes é uma 
forma de violência que ocorre entre os indivíduos em fase escolar (Fante, 2012).A 
nomenclatura bullying é de origem inglesa, em vários países é utilizada para 
nomear a vontade racional e intencional de provocar maus tratos sejam eles 
físicos e/ou psicológicos contra uma mesma pessoa (Calhau, 2011). Em 2015, foi 
sancionada no Brasil a Lei n° 13.185/2015, que institui o programa de combate a 
intimidação sistemática (bullying). Nesta lei visualizamos uma primeira 
nomenclatura de origem nacional para o fenômeno bullying, na qual é identificada 
como intimidação sistemática. 

De forma conceitual o pesquisador Lopes Neto (2011), observa o bullying 

Escolar como: 

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

Diante desse conceito podemos apreender que o bullying escolar é algo 
sério, sendo assim, essas ações de intimidação e maus tratos que ocorrem entre 
os indivíduos em fase escolar muito se diferem de simples brincadeiras, antes são 
violências que precisam ser anuladas. 

É importante esclarecer que as práticas de bullying, para se desenvolverem 
necessitam de um contexto social, onde ocorram relacionamentos prolongados, 
como é o caso do ambiente escolar. Não havendo as circunstâncias de 
convivência cotidiana, são improváveis ações violentas de cunho repetitivo (Lopes 
Neto, 2011). 

Fante (2012) reforça que o bullying é um tipo de comportamento cruel, 
desenvolvido nas relações entre seres humanos, e nesta relação os mais “fracos” 
tornam-se objetos de e são violentados e intimidados pelos que se consideram 
superiores, ou seja, mais “fortes”. Convém lembrar que as práticas de bullying não 
são episódios que se encontram em extremado, ou seja, desligado da realidade 
das escolas. Na verdade, está presente no contexto mundial atingindo as pessoas, 
independente de condições econômicas, sociais e culturais (Lopes Neto, 2011). 

É interessante salientar o que Pedra (2012), afirma no que tange a as 
práticas de bullying no contexto escolar: 

Não pense amigo leitor, que esse tipo de comportamento agressivo se dá 
isoladamente em escolas de periferia, por que na verdade ele está 
presenteem todas as escolas, sejam públicas municipais, estaduais ou 
federais, sejam particulares, ricas ou pobres (PEDRA, 2012, p.11). 

Essa afirmação do autor reforça o que inferimos anteriormente, que o 
bullying se apresenta em diversos contextos sociais de todo o mundo. Quanto às 
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práticas de bullying geralmente os alunos do sexo masculino são os que mais 
praticam. Agressores e vítimas estudam, na mesma série, e desta maneira o 
contato interpessoal entre ambos é constante, favorecendo o acontecimento da 
violência (Fante, 2012) 

Destarte que “quando o bullying ocorre na escola admite-se que em 85% 
dos casos os adultos não estejam presentes” (Lopes Neto, 2011, p. 55). Nessa 
perspectiva podemos apreender que os adultos é um importante agente para 
enfrentar a problemática e, como estamos abordando uma violência que ocorre no 
ambiente escolar, o professor é uma figura que pode contribuir no combate a 
violência na escola. 

 

O PERFIL DAS VÍTIMAS E DOS AGRESSORES 

Os agressores, conhecidos também como bullies (termo que no inglês se 
refere a valentão), geralmente são aqueles que praticam as conhecidas 
“brincadeirinhas de mau gosto” atribuem apelidos de cunho pejorativo e humilham 
o semelhante pelo simples desejo maldoso. Comumente os agressores 
desrespeitam as hierarquias, ou seja, faltam com respeito para com os pais, 
professores e gestores da escola (Silva, 2015). 

Os praticantes de bullying podem ser de ambos os sexos, mas predomina o 
masculino. Eles costumam serem indivíduos com baixa empatia. Sentem prazer 
em vitimizar indivíduos que se encontram fragilizados fisicamente e/ou 
psicologicamente. Na grande maioria, os agressores de bullying pertencem a 
famílias que são fragilizadas estruturalmente, onde os relacionamentos afetivos 
são mínimos ou mesmo não existem. Esses agressores ficam nervosos facilmente 
e costumas descumprir normas estabelecidas (Calhau, 2011). 

As vítimas de bullying “são as agressões repetitivas de outros estudantes 
ou de um grupo deles” (Lopes Neto, 2011, p. 43). Comumente os alvos de desse 
tipo  de agressão, são indivíduos que apresentam comportamento de isolamento, 
timidez, possuem dificuldade para se defender, são ansiosos e inseguros. As 
pessoas que são atingidas pelo bullying, são escolhidas pelos agressores a partir 
dessas características. Vale frisar que o fato de ser novato em uma escola pode 
tornar o discente, uma vítima dessa violência (Calhau, 2011). 

Identificamos nas obras de Fante (2012) e Silva (2015), que existem três 
tipos vítimas: vítimas típicas, vítimas provocadora e vítimas agressoras. As vítimas 
típicas se constituem em indivíduos ou grupos, que não possuem status social no 
meio a qual estão inseridos, as habilidades para se esquivar das agressões são 
mínimas, bem como essas pessoas sentem extrema dificuldade de se relacionar 
(Fante, 2012). 

Nessa perspectiva, Silva (2015) destaca que as vítimas típicas são: 

[...] mais frágeis fisicamente ou apresentam alguma marca que os 
destaca da maioria dos alunos: são gordinhos ou magros demais, altos 
ou baixos demais; usam óculos; são “caixas”; deficientes físicos; 
apresentam sardas ou manchas na pele, orelhas ou nariz mais 
destacados; usam roupas fora de moda; são de raça, credo condição 
socioeconômica ou orientação sexual diferentes... Enfim, qualquer coisa 
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que fuja ao padrão imposto por um determinado grupo pode deflagrar o 
processo de escolha da vítima do bullying (Silva, 2015, p.36). 

São características muito peculiares e por motivo torpe os indivíduos que 
possuem tais, são colocados em situação de violência na escola. Por sua vez, as 
vítimas provocadoras, em sua grande maioria, são aquelas que insultam outros 
colegas provocando agressões contra si mesmo, haja vista que, não conseguem 
oferecer respostas aos revides. Pertence ao grupo indivíduos que são imaturos, 
provocam situações tensas na escola, são impulsivos ou imperativos (Silva, 2015). 

As vítimas agressoras são aquelas que materializam segundo Silva (2015), 
um ditado popular “Bateu, levou”. Essa vítima comumente reproduz os atos de 
violência que sofreu, atacando um próximo que esteja em situação de fragilidade, 
com o simples intuito de vingança. 

Em síntese compreende-se que tanto as vítimas quanto os agressores 
experimentam os efeitos nefastos que o bullying pode provocar em suas vidas, 
algo que abordaremos adiante. 

 

FORMAS DE O BULLYING OCORRER 

O bullying também acompanhou o processo de globalização, na atualidade 
não se manifesta apenas através das agressões físicas, há manifestações do 
problema no mundo virtual, ou seja, o cyberbullying. 

O cyberbullyig consiste na prática de perturbar, denegrir e humilhar alguém 
através dos equipamentos de comunicação (Silva, 2015). De acordo com Calhau 
(2011), o ciberespaço é um local onde ocorre um grande encontro de indivíduos 
de todas as partes do mundo promovendo assim relações sociais em escala 
mundial, tornando esse ambiente um local de desenvolvimento do bullying. 

Nos casos de bullying que ocorre através das mídias digitais, a ações 
concentram-se em espalhar mensagens com caráter difamatório, na perspectiva 
de expor as vítimas a situações vexatórias. 

Dessa forma Silva (2015), relata que quando as práticas de cyberbullyig são 
cometidas por indivíduos adultos é considerado crime e passível de ação penal. 
Porém, quando é praticado por crianças e adolescentes, as condutas coercitivas 
ficam a cargo do Ministério Público. 

Além do cyberbullying, vem ocorrendo o desenvolvimento do bullying 
homofóbico uma violência que atinge um grupo delimitado de indivíduos, ou seja, 
afeta a população LGBT. No bullying convencional, as práticas de violência 
ocorrem baseadas em traços físicos e emocionais da vítima. No caso do bullying 
homofóbico a violência é motivada pela sexualidade da vítima, algo injustificável, 
pois “... ser gay, lésbica, travesti ou transexual não é um problema em si, nem 
reflete necessariamente transtornos familiares ou desajustes psicológico. O 
problema é a intolerância dos outros” (Amaro, 2017, p. 76). 

É interessante ressaltar que o bullying homofobico atinge diversos países e 
sociedades, independente de cultura, classe social ou credo. Desta maneira 
concordamos com Silva (2015), ao inferir que a escolas devem ser espaços de 
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respeito e uma função essencial da escola é ensinar os seus alunos, a respeitar 
as diferenças. 

 

MANIFESTAÇÕES DO BULLYING EM NOSSA SOCIEDADE 

Apesar de a literatura expor sobre o fenômeno bullying, elencando como 
ocorre, a sociedade de um modo geral somente se dá conta da gravidade do 
problema, quando acontecem alguns casos extremos. O caso mais recente e que 
abalou a sociedade brasileira aconteceu em 20 de outubro de 2017, no Colégio 
Goyases, em Goiás. Por volta de das 11h50min um adolescente de 14 anos que 
cursava o 8° ano do ensino fundamental, filho de policiais militares, levou para 
escola uma pistola de calibre ponto 40 e efetuou disparos contra os colegas da 
classe. Na ocasião dois adolescentes tiveram suas vidas ceifadas, outros quatro 
ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto socorro. 

O motivo de tamanha tragédia, segundo relataram alguns alunos da escola 
seria o fato do garoto estar sofrendo bullying. De acordo com as informações ele 
era motivo de chacotas, sendo chamado de “fedorento”, pois possivelmente não 
usara desodorante (Portal de Notícias G1). 

Relatando este caso temos por objetivo demonstrar o quão perigoso é o 
fenômeno bullying.  

Nessa perspectiva tomamos emprestada a fala de Fante (2012): 

Não queremos, com isso, generalizar dizendo que todos aqueles que um 
dia foram vitimados pelo bullying irão protagonizar tragédias ou 
massacres, mas queremos alertar para a gravidade desse fenômeno que 
tem grande poder desencadeador de transtorno psíquico e que pode se 
transformar em tragédia social (FANTE, 2012, p. 25). 

Reforçamos que esse problema além de ser estudo precisa ser combatido, 
e acreditamos que o combate deva começar dentro das instituições de ensino, 
através de medidas de educação e conscientização da comunidade escolar. 

 

UM OLHAR SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING 

Vislumbramos que o bullying enquanto uma violência pode acontecer em 
qualquer ambiente em que se desenvolvem relações sociais, porém é na escola 
que esse tipo de violência se apresenta de forma mais acentuada. E como um 
problema bastante sério leva os envolvidos a experimentarem diversas 
consequências. 

Segundo Fante (2012), as consequências do bullying apesar de atingir 
ambos os envolvidos, recaem com maior intensidade sobre as vítimas, que 
vivenciam os efeitos negativos dessa violência, para muito além do tempo de 
escola, pois chega a impactar no trabalho, na construção futura de uma família, 
bem como prejuízos emocionais e físicos. 

De acordo com Silva (2015), as vítimas podem desenvolver sintomas 
psicossomáticos: dor de cabeça, diarreia, tremores transtorno do pânico, fobia 
escolar, fobia social, transtorno de ansiedade generalizado, depressão, anorexia e 
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bulimia, dentre outras patologias. De modo semelhante Calhau (2011) reforça que 
“nos casos mais graves as vítimas podem até cometer suicídio ou atacar outras 
pessoas de forma violenta” (p. 13). Tais dados nos leva, a refletir e perceber que o 
bullying é algo muito grave. 

Enquanto as vítimas sofrem de diversas formas, os agressores sentem uma 
sensação de ser o dono do poder. Facilmente se distanciam da escola, são 
resistentes para cumprir regras estabelecidas pela escola. Valorizam as atitudes 
violentas, pois estas permitem aos mesmos, adquirir um determinado poder diante 
do grupo. 

É observado também que os agressores ficam propensos a cometer atos 
reprováveis perante lei, ou seja, alguns adentram ao mundo da criminalidade. 
Tornam-se pessoas com problemas de convivência nas áreas pessoal, 
profissional e familiar (Fante, 2012). 

O bullying também pode levar o agressor a evadir-se da escola, mas essa 
situação também pode alcançar as vítimas, tirando de ambos o direito de acesso e 
permanência na escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência no ambiente escolar é algo bastante complexo e que assume 
múltiplas formas de expressão. Não é uma prática nova, dantes tem raízes 
históricas. Na atualidade, um dos temas que vem despertando, o interesse de 
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, é sem dúvida o tema da 
violência escolar. 

Apreendeu-se que o bullying apresenta características específicas, 
diferenciando-se de outras formas violência. Chegamos à compreensão de que o 
bullying se caracteriza por se manifestar nas relações interpessoais, as agressões 
acontecem de forma intencional e repetitiva contra um mesmo alvo. 

Foi possível identificar que o bullying provoca sérias consequências na 
trajetória escolar dos alunos. Geralmente as vítimas são acometidas com um 
drástico rebaixamento do rendimento escolar, culminado muitas vezes na 
reprovação, podendo chegar até o abando definitivo da escola. Os agressores 
também sofrem com o bullying muitos chegam a evadir-se das escolas e alguns 
até adentram ao “mundo” da criminalidade. 

Acreditamos ser de suma importância a realização de uma força tarefa 
envolvendo professores, escolas, famílias, assistentes sociais, psicólogos e o 
poder público, no sentido de desenvolverem planos, programas e projetos, com 
vistas a prevenir, combater e erradicar a violência na escola. Combatendo o 
bullying no ambiente escolar estaremos dando um importante passo, para o 
acesso e permanência de crianças e adolescentes na escola, como preconiza o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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