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RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo propiciar uma reflexão sobre a violência escolar e uma 
de suas práticas mais cruéis que é o bullying. A violência nas escolas brasileiras é 
uma realidade que precisa ser enfrentada. O bullying atinge principalmente aqueles 
que se encontram em situação de desvantagem física, psíquica ou emocional em 
reação ao agressor. O bullying traz prejuízo para quem sofre, mas também para 
quem pratica. No ambiente escolar, somente a atuação conjunta de educadores, 
pais e alunos pode trazer perspectivas de intervenção com sucesso. Refletir sobre a 
atuação do psicopedagogo e sobre suas possibilidade de intervenção na escola é 
extremamente relevante. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica 
trazendo conceitos sobre a realidade da violência escolar, disciplina, indisciplina e 
bullying. Práticas de intervenção para prevenção ou tratamento são possíveis e 
devem fazer parte do cotiando escolar. Pais, educadores e colegas precisam ser 
conscientizados, e nos caso de professores, capacitados, para lidar com a questão 
de forma efetiva. Estimular atividades de convivência pautadas no respeito à 
diversidade, ao companheirismo e a tolerância são caminhos que não podem ser 
desconsiderados. 
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ABSTRACT 

This work aims to provide a reflection on school violence and one of its most cruel 
practices is bullying. Violence in Brazilian schools is a reality that needs to be 
addressed. Bullying mainly affects those who are physically, mentally or emotionally 
disadvantaged in reaction to the aggressor. Bullying causes harm to those who 
suffer, but also to those who practice. In the school environment, only the joint action 
of educators, parents and students can bring perspectives of intervention with 
success. Reflecting on the performance of the psychopedagogue and its possibilities 
for intervention in school is extremely relevant. The methodology used was the 
bibliographical research bringing concepts about the reality of school violence, 
discipline, indiscipline and bullying. Intervention practices for prevention or treatment 
are possible and should be part of the school fees. Parents, educators and 
colleagues need to be made aware, and in the case of trained teachers, to deal with 
the issue effectively. Stimulating activities of coexistence based on respect for 
diversity, companionship, tolerance are ways that can not be disregarded. 
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INTRODUÇÃO 

A violência presente no contexto da sociedade moderna está atingindo o 
ambiente escolar. Um das práticas pelas quais esta violência se expressa é o 
bullying. A agressividade dentro e fora da escola é proveniente de um contexto 
social complexo que envolve desemprego, fome, saúde e educação de má 
qualidade e outros fatores que desestruturam a família. Esse cenário de exclusão e 
desigualdade social reflete no comportamento de crianças e adolescente no âmbito 
escolar. É um problema mundial encontrado em diferentes tipos de escolas, públicas 
e privadas, e em todos os níveis de escolarização. 

A escola sempre foi vista como a responsável por zelar pelos bons costumes 
e por desenvolver valores éticos. É responsabilidade da escola formar nas crianças 
e nos adolescentes valores ligados à tolerância, ao respeito à diversidade e solidário 
ao próximo. A escola também deve garantir a integridade física e emocional da 
comunidade escolar não permitindo nenhum tipo de violência. O bullying é uma 
forma de violência que vem crescendo de forma dissimulada já que nem sempre é 
fácil identificar quem aplica e quem sofre bullying. Mais complexo ainda é criar e 
implementar formas de prevenção e intervenção. Nesse sentido, o papel do 
psicopedagogo é fundamental na equipe escolar. O trabalho diferenciado do 
profissional que atua no limiar da pedagogia e da psicologia é primordial para pensar 
alternativas de enfrentamento ao bullying escolar. 

As estratégias para enfrentamento do bullying escolar precisam ser criadas 
considerando contexto sócio-cultural onde a escola está inserida. O envolvimento de 
todos, educadores, alunos, família e sociedade poderá garantir o êxito maior. 

 

O BULLYING NO ÂMBITO ESCOLAR 

Sabemos que o problema da violência nas escolas é realidade em vários 
países do mundo. Aqui no Brasil, frequentemente acompanhamos notícias de brigas 
em escolas com agressões físicas e/ou psicológicas aos professores e entre alunos 
também. Os desentendimentos geralmente envolvem agressões uns aos outros, 
mas também ao próprio ambiente e ao patrimônio da escola. Os estudiosos se 
debruçam para entender os motivos e a frequência dos atos de violência. Vários são 
os fatores determinantes para sua ocorrência, pois abarcam desde questões 
psicológicas, familiares, socioeconômicas, e também circunstanciais como o uso de 
drogas lícitas ou ilícitas. (PEREIRA, 2009). 

O bullying é um termo de origem inglesa, derivado do adjetivo bully, que 
significa valentão, tirano, e costuma acontecer justamente neste ambiente de 
violência. Refere-se especificamente e a agressão física e/ou psicológica, realizada 
de forma repetitiva e constante de um indivíduo que exerce algum tipo de poder 
sobre o outro. A expressão bullying faz referência 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 em posição inferior e 
impossibilitadas de se defender. 

Nem sempre é fácil identificar o bullying na escola porque ele pode ser 
confundido com atividades isoladas de indisciplina ou apenas brincadeiras que não 
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deveriam ser feitas. É normal que crianças e adolescentes impliquem uns com os 
outros, utilizem apelidos e até briguem de vez em quando, mas apenas 
eventualmente. Quando brincadeiras sadias se tornam repetitivas e causam 
sofrimento ao outro aí já é possível considerar que há bullying. Para que esta 
confusão não aconteça faz-se necessário capacitar os professores e equipe escolar 
para identificar mudanças de comportamento e prevenir casos de bullying. As ações 
corretivas em casos de bullying escolar envolvem também os pais já que, por vezes, 
as consequências ou os indícios são perceptíveis mais claramente no ambiente 
familiar. 

De acordo com PEREIRA (2009), desde os anos 70 já havia estudos sobre 
violência na escola, na Suécia, Reino Unido, Estados Unidos da América (EUA). 
Porém, somente nos anos 80 é que um pesquisador da Noruega, Dan Olweus, criou 
os primeiros critérios para diferenciar o bullying de outros casos como indisciplina e 
brincadeiras de mau gosto ou gozações. Somente a partir de 2005 os pesquisadores 
brasileiros como Lopes Neto (2005), Fante (2005), Seixas (2005) e Murriel (2006), 
entre outros autores, passaram a utilizar o termo bullying nas pesquisas envolvendo 
a violência escolar.  

O bullying acontece em várias partes do mundo. As relações humanas e o 
cotidiano escolar são matéria-prima para que ele ocorra. Em países como os EUA, o 
bullying pode atingir manifestações muito intensas e catastróficas como os 
homicídios coletivos. Já na Europa, as manifestações são mais intensas em casos 
de xenofobia e segregação racial.  

No Brasil, a maioria das manifestações são pelo uso de armas brancas já que 
o porte de armas de fogo não é oficialmente permitido no país. Pelo aspecto de 
comportamento, no Brasil encontramos uma variedade grande de formas de bullying 
na escola. A violência se dá muitas vezes pelo preconceito explícito a nordestinos, 
negros, pobres, homossexuais e mulheres. Além de muitas vezes considerarem 
características físicas como gordos ou magros demais, “bonitos, feios, orelhudos” 
etc. A diferença social também é um motivo frequente como no caso de crianças de 
classe social menos favorecida que estudam com bolsa em escolas de classe média 
alta. 

O bullying se manifesta através de insultos, intimidações, apelidos cruéis, 
gozações que magoam profundamente, acusações injustas, tomar 
pertences, meter medo, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e 
infernizam a vida de outros alunos, levando-os à exclusão, além de danos 
físicos, morais e materiais. (PEREIRA, 2009) 

Na maioria dos casos, os envolvidos no bullying estão em uma relação 
desigual o que dificulta a reação pelo lado de quem é atacado. Essa relação 
desigual pode ser frutos de questões sociais, psicológicas ou econômicas. Esta 
posição de “desvantagem” pode ser utilizada pelo agressor para obter algum tipo de 
vantagem como se apossar de dinheiro ou objetos da vítima, adquirir mais status, 
posição hierárquica superior ou popularidade no grupo. Um comportamento cruel e 
intrínseco nas relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os mais 
frágeis em objetos de diversão e prazer, através de ‘brincadeiras’ que disfarçam o 
propósito de maltratar e intimidar (FANTE, 2005. p.29). 
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Ressalvando o autor do bullying também pode valer-se de características 

como raça, cor, religião ou nível social como motivo para agredir, ofender e humilhar 
alguém. Qualquer diferença em relação ao grupo pode se tornar um motivo para 
agressão como se o direito de ser o que somos ou até mesmo de ser diferente não 
fosse possível. 

Fante (2005) classifica os comportamentos sobre o bullying de duas formas, 
direta e indireta: 

A direta inclui agressões físicas (bater, chutar, tomar pertences) e verbais 
(apelidar de maneira pejorativa e discriminatória, insultar, constranger), a 
indireta talvez seja a que mais prejuízo provoque, uma vez que pode criar 
traumas irreversíveis. Esta última acontece através de disseminação de 
rumores desagradáveis e desqualificantes, visando à discriminação e 
exclusão da vítima de seu grupo social. (FANTE, 2005, p. 50). 

É importante também refletir a diferença entre disciplina, indisciplina e 
bullying. No caso do bullying o que difere de uma agressão pontual é o fato de existir 
uma clara intenção de ofensa ao outro considerando que a vítima está em uma 
posição de desvantagem, além do caráter repetitivo da agressão. Já conforme 
Pereira (2009): 

Disciplina são regras básicas de convivência, a indisciplina pode ser 
percebida como uma fuga as regras, uma não obediência, pelo aluno, às 
regras preestabelecidas, no caso da escola. Porém, não podem ser 
confundidas, visto que a primeira provoca transtornos disciplinares de fácil 
solução. A segunda provoca transtornos mais complicados, pois prejudica o 
desenvolvimento natural de seus envolvidos, tanto no emocional como no 
cognitivo e psicológico.  

 Consoante ao que Pereira fala, Neto (2019) argumenta dizendo que: 

Nem todas as agressões podem ser classificadas como bullying, mas todos 
os atos de bullying são agressões danosas e derivadas de comportamentos 
hostis e prepotentes, não importando a forma como são praticados. ( p.23) 

A prática do bullying traz prejuízos não somente à vítima, mas também para 
aquele que o pratica. Os agressores podem desenvolver o comportamento não 
saudável de sempre usar a força ou a coação para resolver seus problemas com os 
outros. Se crianças podem perder o senso para respeitar limites e na vida adulta, 
desrespeitar as próprias leis. A ausência de respeito pelas condições do outro 
causará sérios problemas de relacionamento. 

A vítima de bullying pode adquirir problemas de concentração na escola, 
questões com autoestima, dificuldades de relacionamento, síndrome do pânico, 
fobia escolar, fobia social, anorexia e bulimia, Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG) transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), Transtorno do Estresse 
pós-traumático (TEPT), depressão, e podem até provocar, em casos mais graves, 
comportamentos suicidas. 

Segundo Almeida (2009, p. 23) em seu artigo publicado na Revista Psicologia 
e Argumento (2009): “tanto as pessoas que sofrem bullying, quanto as que praticam 
a agressividade tem mais chance de desenvolver transtornos psiquiátricos na idade 
adulta do que aqueles que não tiveram essa experiência”. 
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A TEORIA PSICOPEDAGÓGICA E O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO 

A psicopedagogia surgiu ocupando um espaço entre a psicologia e a 
pedagogia. Esta interdisciplinaridade ajuda a definir objeto de estudo da 
psicopedagogia que é primordialmente o estudo da aprendizagem humana. 

A pedagogia se debruça sobre as questões do ensinar e aprender, atividades, 
métodos e sistemas de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, fracasso 
escolar entre outras questões. Já o psicopedagogo tem como objeto de estudo o 
próprio sujeito que aprende. 

Segundo Nádia (2007), a definição do objeto de estudo da psicopedagogia 
passou por fases distintas. Primeiramente, o sujeito era visto como aquele que não 
podia aprender. O fato do sujeito não-aprender é carregado de significados que 
explicam o seu não-aprender. Portanto, o objeto de estudo se consolidou como 
sendo o sujeito, mas sempre no seu processo de aprendizagem. 

O papel do psicopedagogo pode ser pode ser no campo clínico, institucional 
ou científico. Nas escolas, geralmente o psicopedagogo atua em um papel 
preventivo. E, segundo Nádia (2007) há diferentes níveis de prevenção. Em um 
primeiro nível, o psicopedagogo atua nos processos educativos com foco na 
redução da frequência dos problemas de aprendizagem. Para isso, investiga as 
questões didático-metodológicas, atua na formação e a orientação dos profissionais 
da educação, e também no atendimento aos pais. Em um segundo nível, o 
psicopedagogo procura alternativas para tratar os problemas de aprendizagem já 
instalados, cria diagnósticos e elabora planos de intervenção. E no terceiro nível, o 
foco é eliminar os transtornos instalados, contando com procedimentos clínicos. 

A teoria psicopedagógica se foi formando a partir da epistemologia genética e 
na psicanálise. Recebe também contribuições das escolas piagetiana e da 
psicologia social de Enrique Pichon-Rivière. A psicopedagogia atua na junção do 
psicológico enquanto subjetividade do ser humano e o lado educacional que é uma 
atuação humana, social e cultural. 

Historicamente a psicopedagogia surgiu para cuidar da patologia da 
aprendizagem. Entretanto, no viés epistemológico, a atuação do psicopedagogo 
pode ter um caráter assistencial quando ele participa da elaboração, direção e 
evolução de planos, programas e projetos no setor de saúde e educação. Esta 
atuação compreende o contexto da aprendizagem e os fatores envolvidos sejam na 
área clínica, preventiva ou assistencial. 

Estes campos de atuação influenciam a prática do psicopedagogo e sua 
formação. É possível definirmos ao menos dois tipos de atuação. A atuação da 
psicopedagogia clínica, que tem como principal atividade o atendimento clínico que 
visa investigar e compreender o significado, a causa e a modalidade de 
aprendizagem do sujeito e a partir daí criar propostas para eliminar as dificuldades. 
A atuação psicopedagógica institucional tem por objetivo a melhoria da qualidade do 
ensino e amplia as propostas de melhoria para o espaço escolar e os problemas 
conhecidos das escolas brasileiras, principalmente nas redes de ensino públicas. 
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No cotidiano do trabalho escolar, o psicopedagogo pode contar com os 

processos que fazem parte da dinâmica escolar como a avaliação, a percepção dos 
professores, os sistemas de acompanhamento dos alunos além do atendimento 
individualizado. Este atendimento se restringe a um nível primário que é o papel 
psicopedagogo na escola. Havendo necessidade, ele deve encaminhar o aluno para 
outros profissionais caso haja necessidade como psicólogos, fonoaudiólogos, etc. 

A atuação do psicopedagogo no ambiente escolar tem como foco principal o 
sujeito da aprendizagem, ou seja, o aluno. Entretanto também se reporta a própria 
equipe da escola ajudando-a a compreender seu papel junto aos alunos, 
professores e pais.  

A atuação do psicopedagogo com o apoio, orientação e estímulo ao 
envolvimento da família e da equipe escolar deve propor ações concretas como 
campanhas de conscientização antibullying e capacitação dos professores. Os 
adultos próximos precisam estar aptos a observar e identificar os sintomas. 
Mudanças de comportamento com alterações de humor, ataques de raiva, irritação, 
acessos de choro, falta de atenção ou dores, ou qualquer motivo que esteja 
provocando a ausência nas aulas. Estes comportamentos podem ser sinais de algo 
que não está sendo relevado diretamente pela criança ou adolescente. 

O psicopedagogo é o profissional que domina das técnicas especializadas 
para intervir nos problemas de aprendizagem e conduta. Estas situações são 
potenciais para identificar se as causas dos distúrbios estão surgindo do bullying 
sofrido. As mudanças necessárias precisam ser apontadas pelo psicopedagogo, 
sejam elas para quem aplica e para quem sofrem o bullying. E também para 
instituição enquanto responsável por garantir a integridade dos alunos não 
permitindo nem se omitindo frene a situações violência. 

 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA COMBATER E EVITAR O BULLYING 

 Vimos ao longo do trabalho que várias podem ser as causas para as 
manifestações de violência escolar, incluindo o bullying, e justamente por isso não é 
possível considerar apenas uma forma de intervenção/prevenção. A complexidade 
dos atores e do ambiente escolar, e também o contexto sócio-cultural e econômico 
no qual a escola e os alunos estão inseridos são determinantes para pensar em 
propostas para abordar o problema. 

Tais propostas precisam estar alinhadas com elementos norteadores da vida 
escolar como práticas que deram certo, como as estratégias estabelecidas no 
currículo, no projeto pedagógico, articuladas à gestão da escola. Além disso, cada 
escola deve estabelecer um projeto político-pedagógico que considere os limites, as 
possibilidades e a diversidades do entorno escolar.  

Uma escola que se estrutura desta forma também deve levar em conta a 
preparação do corpo docente para lidar com as situações de bullying. Para isto, é 
necessário do apoio de órgãos públicos como os Conselhos de Educação, 
Secretarias Estaduais e Municipais para propiciar esta formação de modo 
institucional.  
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As instituições educacionais se veem obrigadas a lidar com fenômenos 
como bullying, que, embora sempre tenha existido nas escolas de todo o 
mundo, hoje ganha dimensões muito mais graves. O fenômeno expõe não 
somente a intolerância às diferenças, como também dissemina os mais 
diversos preconceitos e a covardia nas relações interpessoais dentro e fora 
dos muros escolares. (SILVA, 2010a, p. 64) 

O bullying traz como principal prejuízo alterações no psicológico das vítimas. 
Estas alterações nem sempre são perceptíveis em um primeiro momento. Por isso é 
importante que pais e educadores fiquem atentos a sinais diferentes no 
comportamento dos alunos. A maioria das vítimas são tímidas e introvertidas ou 
passam a se comportar desta forma por coação do agressor. Quando a timidez é um 
comportamento natural se torna mais difícil identificar se o comportamento de 
isolamento faz parte da personalidade ou se é oriundo de bullying sofrido. 

As estratégias para lidar com a prática de bullying não podem ser vistas 
apenas no âmbito do indivíduo. Cubas (2006) nos traz uma perspectiva mais ampla: 

Os problemas de bullying apresentam ainda uma outra extensão, podendo 
trazer implicações aos princípios democráticos fundamentais. O bullying 
que, muitas vezes, e visto apenas como uma ‘brincadeira de criança’ é, 
basicamente, a ausência ou a ruptura de normas sociais. A ausência de 
sanções àqueles que seguem suas vontades individuais e não respeitam o 
direito à integridade física ou moral do outro pode ser a precursora de casos 
mais graves de incivilidades, pois sinaliza que não existem limites para os 
agressores e que não existe defesa para as vítimas. 

Nesse sentido mais amplo, vale citar a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos no trecho que traz à tona a discussão ética como estratégia para 
construirmos um mundo mais humano. A educação como um caminho para formar 
pessoas com atitude ética aparece no artigo 26º: 

Art. 26.º 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento 
da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz. (ONU, 1948, p. 15). 

Os adultos, na família ou na escola, são responsáveis por incentivar crianças 
e adolescentes, em formação, ao pleno desenvolvimento de condutas pautadas na 
ética. A amizade vista pelo aspecto ético, construída no ambiente educacional, irá 
favorecer a eliminação do preconceito, da discriminação, da não aceitação e, 
consequentemente, a redução ou eliminação do bullying. A escola precisa colocar 
em prática seu papel de criar oportunidades para que os alunos se conheçam 
melhor e se respeitem nas diferenças. Esta atitude ética prevê igualdade de direito 
em uma mesma sociedade. A criança e o adolescente precisam ser educados para 
ter relações sadias com as pessoas próximas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho trouxe uma reflexão sobre a violência no ambiente 
escolar, suas causas e consequência. Uma das formas de manifestar essa violência 
é através do bullying que já atingiu casos alarmantes.  
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A complexidade do mundo moderno e do contexto escolar nos mostra que há 

uma variedade de causas e assim também são as possibilidades de intervenção. 
Algumas situações dependem de fatores externos e podem nem ser da competência 
da instituição escolar. Entretanto, os caminhos para detectar, agir e minimizar os 
impactos do bullying no ambiente escolar precisa ser um compromisso de todos os 
educadores, dos colegas, da família e também do poder público quando falamos de 
escolas públicas. 

O papel do psicopedagogo na prevenção ao bullying no ambiente escolar é 
muito relevante já que esse profissional pode atuar na prevenção, na identificação 
de possíveis alvos e na orientação dos educadores e da família. 

 O comportamento violento que identificamos na sociedade de uma maneira 
geral está sendo cada vez mais reproduzido na escola. As instituições escolares já 
deixaram de ser vistos como ambientes seguros, orientados pela disciplina. Valores 
comportamentais e éticos como amizade, companheirismo, cooperação, tolerância, 
respeito à diversidade já não são tão comuns. Precisam sim, serem relembrados 
continuamente. Logo, é papel da escola, assim como da família, atuar nesta 
formação que está diretamente ligada a redução dos casos de violência dentro e 
fora da escola. 
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