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4. Bullying Escolar
Marilena Ristum

Este foi um diálogo entre uma pesquisadora de bullying e um professor 

da rede pública de ensino, numa entrevista sobre o assunto. O professor 

não conhecia o termo, mas certamente já havia presenciado muitos epi-

sódios de bullying escolar, durante toda a sua trajetória como professor, 

como ficou evidenciado no restante da entrevista.

Mas, porque, aqui no Brasil, usamos essa palavra da língua inglesa? Essa 

é uma indagação que surge com frequência e a resposta é simples: são 

muitas e muito variadas as formas como o bullying pode ocorrer e não 

se encontrou, no vocabulário da língua portuguesa, um termo que con-

seguisse exprimir adequadamente tudo o que o bullying significa. Além 

disso, o uso do mesmo rótulo em diferentes países facilita a comuni-

cação. Entretanto, mais importante que o rótulo é compreender o que 

bullying significa.

 – “O que é bullying?”

– “Bem, “buli” que eu conheço, é de 

botar café”.
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CONCEITO DE BULLYING

De modo geral, conceitua-se bullying como abuso de poder físico ou 
psicológico entre pares, envolvendo dominação, prepotência, por um 
lado, e submissão, humilhação, conformismo e sentimentos de impo-
tência, raiva e medo, por outro. As ações abrangem formas diversas, 
como colocar apelidos, humilhar, discriminar, bater, roubar, aterrori-
zar, excluir, divulgar comentários maldosos, excluir socialmente, den-
tre outras.

Os estudos pioneiros de Dan Olweus, realizados na Noruega, têm servi-

do de referência a outros estudiosos de diversas nacionalidades sobre o 

tema. Nesses estudos, o bullying escolar era compreendido como ataques 

repetidos de um aluno dominador sobre um outro estudante vitimizado 

(Olweus, 1997). Inicialmente, as pesquisas incluíam apenas as agressões 

físicas e verbais, consideradas ‘formas diretas’ de bullying. Entretanto, à 

medida que o fenômeno se tornou mais observado e conhecido, perce-

beu-se que estavam sendo deixadas de lado outras formas igualmente 

importantes de agressão, caracterizadas pela ausência de manifestações 

explicitamente observáveis ou por ação mediada por terceiros, as cha-

madas ‘formas indiretas’, cujas ocorrências mais frequentes são comen-

tários (‘fofocas’), propagação de rumores, especialmente de caráter se-

xista, racista e homofóbico, exclusão ou organização de exclusão social 

que interdita a integração do aluno em um grupo de pares (Fontaine & 

Réveillère, 2004). 

Seja direto ou indireto, o bullying se caracteriza por três critérios: 1. 

comportamento agressivo e intencionalmente nocivo; 2. comporta-

mento repetitivo (perseguição repetida); 3. comportamento que se 

estabelece em uma relação interpessoal assimétrica, caracterizada por 

uma dominação.

Além de adotar esses três critérios, alguns pesquisadores enfatizam o 

fato de a vítima se sentir impotente, incapaz de se defender (Cerezo, 

1997) e de perceber a si mesma como vítima (Field, 1999). Outros 

acrescentam que a agressão ocorre sem que tenha havido uma pro-

vocação (Pereira, 2008) ou sem motivação evidente, como se verifica 

na publicação da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção 
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à Infância e à Adolescência (Abrapia, 2000: 5), que caracteriza o 

bullying como

Todas as formas 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 executa-

das dentro de uma relação desigual de poder. Portanto, os atos 

repetidos entre iguais (estudantes) e o desequilíbrio de poder 

são as características essenciais, que tornam possível a intimi-

dação da vítima. 

Entretanto, a ideia de que no bullying não existe uma motivação evi-

dente ou uma provocação é bastante questionável, já que o fato de a 

motivação não ser evidente não quer dizer que não exista. Além disso, é 

possível que, mesmo quando haja uma provocação, a situação possa se 

configurar como bullying, como no caso em que o agressor ou o grupo de 

agressores estimula ou conduz a vítima a apresentar uma provocação.

Um exemplo comum refere-se à situação em que um grupo de alunos 
faz um cerco a um colega, chamando-o de covarde, ‘fracote’, magrice-
la, que não consegue bater em ninguém, até que ele se insurja contra 
o grupo, batendo no primeiro colega que está a sua frente. A seguir, 
o revide do que apanhou pode parecer, a quem vê a cena nesse mo-
mento, que é apenas um movimento de autodefesa de alguém que 
foi provocado. Não é raro o professor que escreve no quadro virar-se 
e flagrar um episódio como este e interpretá-lo de forma descontex-
tualizada.

Em síntese, considerando o que é consensual nas várias definições, po-

demos reconhecer o bullying escolar nas situações em que um aluno, ou 

um grupo de alunos, causa intencionalmente e repetidamente danos a 

outro(s) com menor poder físico ou psicológico. Esta assimetria de poder 

se faz presente mesmo quando só existe na percepção da vítima, que se 

sente incapaz de reagir à agressão.

Para refletir

De posse desse conceito, pense na situação da escola em que você trabalha 
e tente levantar as atitudes que seus alunos apresentam na sala de aula, 
no recreio, nos corredores, nos banheiros e que poderiam ser chamadas de 
bullying.
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Que ações são classificadas como 
bullying?

As pesquisas feitas em escolas de vários países (Portugal, Espanha, No-

ruega, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japão e vários outros) mos-

tram que as ações que os alunos usam no bullying escolar são bastante 

semelhantes, e que envolvem tanto o bullying direto (físico ou verbal) 

quanto o indireto. Apresentamos, no Quadro 1, uma relação de formas 

de bullying extraída de pesquisas realizadas em várias partes do mundo, 

como Portugal, Espanha, Finlândia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, 

Japão e outros (Beaudoin & Taylor, 2006; Pereira, 2008; Martins, 2005; 

Rodríguez & Fernández, 2007; Boulton & Underwood, 1992). 

Quadro 1 – Formas de bullying escolar relatadas em estudos estrangeiros

Bater, empurrar, dar murros ou pontapés
Roubar objetos
Amedrontar
Xingar de ‘nomes feios’/ dizer palavrões
Falar mal do colega ou de aspectos do seu corpo ou de 
sua cor de pele
Não falar com (ignorar) o colega 
Insultar
Rejeitar
Ridicularizar, caçoar, zombar
Impedir de participar de jogos ou atividades
Extorquir dinheiro, com ameaças
Obrigar, com ameaças, a participar de situações de caráter 
sexual

Intimidar
Quebrar ou estragar objetos
Esconder objetos
Ameaçar com armas 
Colocar apelidos
Dizer coisas falsas 
Ameaçar pegar ou contar algo 
Gritar, berrar
Levantar falsos rumores 
Aproximar-se de alguém por vingança 
Mandar cartas anônimas, 
Criticar roupas 
Chatear
Fazer críticas raciais 
Excluir 

Fonte: Beaudoin & Taylor (2006); Pereira (2008); Martins (2005); Rodríguez & Fernández (2007); 
Boulton & Underwood (1992).

No Brasil, as formas de bullying são semelhantes às encontradas em ou-

tros países. A Abrapia, em uma publicação sobre o tema, relata uma 

pesquisa feita em 11 escolas do município do Rio de Janeiro, em 2002, 

envolvendo 5.875 estudantes de 5ª à 8ª série (atual 6º  ao 9º ano) e 

descreve 26 ações que podem estar presentes no bullying:
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Quadro 2 – Formas de bullying escolar relatadas em um estudo brasileiro 
realizado em escolas do Rio de Janeiro

Colocar apelidos
Ofender 
Zoar  
Gozar  
Encarnar  
Sacanear  
Humilhar

Fazer sofrer
Discriminar 
Excluir 
Isolar  
Ignorar  
Intimidar  
Perseguir  
Assediar  
Aterrorizar  
Amedrontar  
Tiranizar  
Dominar

Agredir  
Bater 
Chutar 
Empurrar 
Ferir 
Roubar  
Quebrar pertences

Fonte: Abrapia (2000).

Em pesquisa realizada em escolas públicas da Bahia (Ristum, 2008), os 

dados sobre bullying foram obtidos por meio de entrevistas com os pró-

prios alunos. De seus relatos, foram extraídas as 33 formas que estão 

apresentadas no quadro a seguir.

Quadro 3 – Formas de bullying escolar relatadas em um estudo brasileiro 
realizado em escolas da Bahia

1. Roubar objetos
2. Ferir com Gillette/ faca
3. Bater com pau
4. Furar com lápis
5. Jogar pedras/amêndoas (frutos)
6. Dar surra
7. Dar tapas
8. Dar chutes
9. Bater sem motivo

10. Puxar orelha
11. Puxar cabelo
12. Dar beliscão
13. Empurrar
14. Jogar o outro no chão
15. Jogar bolinha de papel
16. Ameaçar
17. Fazer acusação falsa

18. Chamar de/colocar apelido
19. Ofender
20. Xingar
21. Difamar
22. Falar mal da família
23. Falar do outro, ‘fofocar
24. Fazer brincadeira de mau gosto
25. Excluir do jogo ou da brincadeira
26. Pirraçar
27. Fazer violência sexual
28. Estalar o dedo no ouvido do outro
29. Ficar agarrando o outro
30. Gritar com o colega
31. Provocar o colega
32. Chamar de gay
33. Chamar de feia

Fonte: Ristum (2008). 

É claro que as 33 formas poderiam ser reduzidas se fossem agrupadas em 

categorias mais amplas, mas optamos por relatá-las porque elas podem 

servir de exemplos que facilitem a identificação do bullying. 
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Apresentamos a seguir um caso para ilustrar a situação do bullying 

escolar.

UM LAMENTÁVEL CASO DE BULLYING ESCOLAR

Silvio, um jovem de 15 anos, foi sentenciado a cumprir medida socioe-
ducativa de internação em uma Comunidade de Atendimento Socioedu-
cativo na Bahia por cometer homicídio contra Joel, um colega de escola. 
A equipe que fez o acompanhamento de Sílvio e seus familiares consta-
tou que Joel, o jovem assassinado, era o líder de um grupo que praticava 
bullying na escola.

A escola, pertencente à rede pública de ensino, nunca empreendeu 
qualquer ação no sentido de impedir as práticas desse grupo, que se 
mostrava progressivamente mais poderoso e temido por muitos estu-
dantes. Por seu lado, Sílvio também não se queixava explicitamente aos 
profissionais da escola. Embora sempre houvesse entre os alunos, teste-
munhas dessas práticas, alguns as apoiavam claramente enquanto ou-
tros eram omissos, parecendo não se importar com os acontecimentos. 
Havia ainda aqueles que pareciam estar do lado de Sílvio, mas que nada 
faziam para deter as ações, talvez por medo de represália por parte dos 
autores do bullying. 

Sílvio era diferente da maioria dos jovens de sua idade. Era reservado em 
suas atitudes, gostava de músicas de um ritmo diferente em relação à 
maioria dos colegas, suas roupas não acompanhavam a moda e demons-
trava sensibilidade com facilidade. Estes mesmos comportamentos foram 
observados durante o cumprimento da medida socioeducativa. Soube-se, 
nesse período, que as práticas de bullying tinham como base esse modo 
de ser de Sílvio e que parecia incomodar ao grupo de colegas. Iam desde 
apelidos e rótulos pejorativos à agressão física, passando por humilha-
ções, fofocas e exclusão social.  Soube-se, também, que ocorriam com 
maior frequência em sala de aula e no recreio.

Sua mãe, percebendo que o filho se sentia incomodado por colegas no 
colégio há um bom período de tempo e sabendo quem era o adolescente 
mentor das provocações, procurou o pai de Joel para alertá-lo sobre a si-
tuação e sobre o sofrimento de Sílvio. Pediu ao pai do garoto que interce-
desse junto ao filho para que deixasse Sílvio em paz. Algum tempo depois, 
Sílvio constatou que a iniciativa da mãe não fora bem-sucedida, já que 
nada havia mudado e que continuava a ser incomodado. 

Abordou, então, o colega num lugar ermo, espancou-o e o empurrou de um 
penhasco, provocando sua morte. Segundo Sílvio, sua intenção não era ma-
tar Joel, mas assustá-lo. Todavia, relatou ele, em virtude da intensidade de 
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seus sentimentos e da falta de controle diante de sua raiva, tomou a atitude 
extremada de matá-lo.

Sílvio contou que o momento mais difícil foi o encontro com o pai do colega 
que lhe perguntou pelo filho (conhecia toda a família de Joel). Quando o cor-
po de Joel foi descoberto, Sílvio se entregou à polícia local e assumiu o ato 
infracional. Cumpriu dois anos e sete meses de privação de liberdade. 

Após cerca de dois meses de sua liberação, ao passear pela cidade com o 
irmão caçula, Sílvio foi morto com três tiros à queima-roupa, após o autor 
dos disparos confirmar seu nome.

Uma modalidade mais recente do fenômeno vem se 

desenvolvendo rapidamente, acompanhando o 

progresso tecnológico: o cyberbullying, que se 

utiliza basicamente de telefones celulares, 

especialmente os dotados de inúmeras 

funções, e de computadores ligados 

à Internet. Meninas são filmadas ou 

fotografadas em cenas sexuais, meni-

nos são provocados para brigar e são 

fotografados no momento em que es-

tão apanhando, cenas são forjadas com 

os recursos da informática, tudo com o 

objetivo de divulgá-las na Internet, de for-

ma a expor os colegas a situações humilhantes 

e vexatórias.

A literatura apresenta poucos estudos sobre o cyberbullying. A pesquisa 

de Campbell (2007) com meninas mostra uma porcentagem expressiva 

de vítimas entre 11 e 15 anos, com maior incidência nos 13 anos. Ou-

tra informação interessante desse estudo foi que metade das estudantes 

também era vítima das outras modalidades de bullying, que não o cyber.

De acordo com Campbell (2007), o cyberbullying se torna mais grave por 

não ter limites geográficos, além de envolver o poder da palavra escrita. 

Nesse sentido, pode adentrar as casas, ampliando o seu raio de ação. 

Considera-se, ainda, o agravante de sua permanência, já que é pratica-

mente impossível sua total eliminação. 
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Papéis desempenhados pelos alunos no 
bullying escolar

Seja qual for a prática de bullying, algumas características podem ser des-

tacadas, relacionadas aos papéis que os alunos venham a representar:

 � ‘Alvos ou vítimas’’ – os que só sofrem bullying;

 � ‘Alvos/autores’ – os que ora sofrem, ora praticam bullying;

 � ‘Autores’ – os que só praticam bullying;

 � ‘Testemunhas’ – os que não sofrem nem praticam bullying, mas o 

presenciam e convivem em ambiente onde isso ocorre. 

Alguns estudos fazem distinção dos ‘alunos-alvos’ entre vítimas passivas 

e vítimas provocadoras. As vítimas passivas, em geral, não reagem às inti-

midações e tampouco pedem ajuda aos professores, aos pais e nem mesmo 

aos colegas. Tendem a fugir, a apresentar medo, a chorar (especialmente 

os mais jovens) ou a se submeter à situação (por exemplo, entregando 

a merenda ou o dinheiro). Essa atitude fortalece o comportamento dos 

agressores que voltam a praticar o bullying com os mesmos alvos.

As principais características das ‘vítimas-passivas’ são timidez, introver-

são, pouca assertividade e dificuldade em estabelecer bom relacionamento 

com os colegas. No caso relatado, Sílvio desempenhou por longo tempo 

o papel de vítima passiva das práticas de bullying de Joel e seu grupo. Já 

as ‘vítimas-provocadoras’ são descritas como irritáveis, agitadas e hostis. 

Apresentam dificuldades no controle de suas emoções e de seu compor-

tamento, reagem com brigas e demonstração excessiva de cólera. 

Os ‘alvos-autores’ sofrem bullying praticado por agressores mais podero-

sos, e eles próprios praticam o bullying procurando os mais frágeis. No 

caso de Sílvio, ele passou de alvo a autor, procurando uma situação em 

 Atividade 1

A escola em que você atua desenvolve ações voltadas para trabalhar a 
incidência do bullying escolar? Quais? Como você as avalia? Caso não tenha 
nenhuma ação nesse sentido, esboce uma proposta para iniciar a discussão 
dessa questão pela escola.
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que Joel estivesse sozinho e, portanto, com menos poder. Não podemos 

classificar esse episódio como bullying, já que ele ocorreu uma única 

vez. Mas, caso não tivesse havido o desfecho fatal, é provável que Sílvio 

continuasse a praticar violência contra Joel, desde que o encontrasse em 

situações de fragilidade.

Diferentemente das vítimas passivas, os autores de bullying mostram 

autoconfiança, são destemidos, não aceitam ser contrariados, são popu-

lares e, embora rejeitados por vários colegas, raramente são socialmente 

isolados, pois contam sempre com aqueles que os apoiam em suas prá-

ticas. No caso relatado, Joel desempenhava o papel de autor principal e 

contava sempre com a ajuda de um grupo de colegas, o que o tornava 

mais forte e mais poderoso diante de alvos como Sílvio.

Na escola, sempre há os ‘fracotes’ que têm medo de tudo, que é 

fácil dominar. Aí tem os mais fortes, que vêm e mandam entre-

gar o dinheiro, entregar o boné, se não quiser apanhar. Nem é o 

meu caso, não faço isso, mas vejo. Aí fala: ‘nada de contar para 

alguém, se contar eu te pego lá fora e te quebro a boca toda’. 

(Gil, 13 anos, escola pública, conhecido como autor de bullying 

– Ristum 2008) 

Para refletir

Focalize seu pensamento nas suas salas de aula. Passe um olhar atento pelos 
seus alunos e tente identificar se há, entre eles, autores e alvos de bullying. 
Como você os descreveria? A identificação que você faz baseia-se em suas 
observações ou tem como fonte informações e conversas que você ouve 
sobre esses alunos?

As ‘testemunhas’ não têm envolvimento direto com o bullying, mas 

acabam por desempenhar um papel importante, seja como testemu-

nhas passivas ou ativas. As passivas calam-se e se omitem diante de 

cenas de bullying que presenciam, ou por medo de se tornarem ví-

timas, ou simplesmente porque acham que isso é algo que não lhes 

diz respeito. As testemunhas podem ser ativas de dois modos: ou 

aplaudem e apoiam os agressores e se constituem, assim, em impor-

tante plateia que fortalece o bullying, ou então procuram ajudar ou 

dar apoio às vítimas. Muitas vezes, os professores ou os pais tomam 

conhecimento do bullying por meio de relato desses alunos. No caso de 
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Sílvio, as testemunhas se dividiram entre passivas (as que se omitiram) 

e ativas (as que incentivaram os autores).

Eu não tinha coragem de contar pra ninguém, eles me ameaça-

vam, diziam que iam me pegar, me encher de porrada. Isso du-

rou um tempão, até que umas colegas contaram para a profes-

sora. Foi bom, porque agora eles tão com medo e me deixaram 

em paz. Não sei até quando... (Alisson, 12 anos, escola pública 

– vítima de bullying – Ristum 2008)

A caracterização desses papéis evidencia que todos são importantes na 

composição do cenário do bullying. Como se trata de um ‘fenômeno rela-

cional’, não se pode pretender compreendê-lo estudando separadamente 

os papéis.

A DINÂMICA DOS PAPÉIS

A concepção do bullying como um ‘fenômeno relacional’ nos leva a res-
saltar a grande importância dos papéis desempenhados pelos estudantes 
nos episódios de bullying. Lembramos aqui a sua inter-relação: não há 
autor sem alvo e nem alvo sem autor, assim como não há testemunhas se 
não houver protagonistas. Também os protagonistas dependem de teste-
munhas, seja para aplaudir ou reprovar os autores, seja para acentuar o 
sentimento de humilhação dos alvos, ou para dar apoio ao alvo. Imagine-
se, por exemplo, uma ‘fofoca’ sem colegas que a ouçam, ou uma agres-
são física que só o autor e o alvo saibam que ocorreu.  Lembramos ainda 
o aspecto dinâmico das relações, que implica a mobilidade dos papéis: 
um aluno pode ser alvo num episódio e autor em outro. Testemunhas 
podem ser futuros alvos ou até mesmo autores. Portanto, não é demais 
repetir que focalizar esses diferentes papéis de forma isolada pode con-
duzir a uma falsa compreensão do bullying.

Para refletir

A partir das situações de bullying identificadas por você, reflita sobre como 
lidar com elas e como trabalhá-las em seu contexto escolar.

cap4cr.indd   104 5/8/2010   14:19:33



Bullying escolar

105

O bullying é frequente nas escolas?

Vários estudiosos afirmam que o bullying ocorre em todas as escolas de 

todo o mundo e de todos os níveis de ensino, sejam elas públicas ou 

privadas. Afirmam que alguns estabelecimentos negam a existência de 

bullying entre seus alunos, ou apresentam desconhecimento sobre o as-

sunto, ou se recusam a enfrentar o problema (Abrapia, 2000).

Pesquisas em vários países apresentam porcentagens de alunos envolvi-

dos em bullying, seja como vítimas ou como agressores, em proporções 

de 10% a 76,8%, com os maiores percentuais apresentados por inves-

tigações norte-americanas. A variação muito grande nos índices pode 

indicar: mais ou menos consciência do problema; a maneira como são 

desenvolvidas as pesquisas; variação na definição de bullying ou no que 

se considera repetição da ação agressiva (por exemplo, duas ou três ve-

zes no período, no mês ou na semana); omissão dos fatos por agressores 

e vítimas (Fontaine & Réveillère, 2004), fato bastante comum; ou ainda, 

que os instrumentos utilizados para fazer o levantamento de dados nem 

sempre são respondidos com fidelidade, mesmo quando a pesquisa deixa 

clara a confidencialidade das informações. 

Outro aspecto que merece mais atenção na discrepância dos dados é a 

questão cultural. Embora possamos apontar vários elementos comuns 

aos diversos países, as diversidades culturais não permitem compara-

ção às vezes nem mesmo entre escolas. Portanto, é fundamental que as 

análises sobre as características do bullying sejam contextualizadas nas 

realidades locais. Pesquisas de natureza qualitativa contribuem muito 

nessa questão.

No Brasil, são poucos os estudos que fazem levantamentos estatísticos de 

bullying escolar, especialmente em larga escala. Os mais conhecidos são 

os realizados pela Abrapia (2000) e por Cléo Fante (2005).

Fante (2005) realizou pesquisas no interior do estado de São Paulo, em 

estabelecimentos de ensino públicos e privados, com um universo de 

1.761 alunos. Os resultados mostraram que 49% dos alunos estavam 

envolvidos no fenômeno. Desses, 22% figuravam como vítimas, 15% 

como agressores e 12% como vítimas-agressoras. Um dado interessante 

O levantamento realizado pela 
Abrapia (2000) com 5.875 
estudantes no Rio de Janeiro 
revelou que 40,5% deles relataram 
ter se envolvido em episódios de 
bullying naquele ano, sendo que 
a maioria se colocou na situação 
de vítimas ou alvos (16,9%). Já os 
que se apresentaram como autores 
do bullying foram 12,7% e os que 
declararam ser tanto autores como 
vítimas foram 10,9%.
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foi que o bullying ocorre mesmo em cidades com população bastante 

pequena, contrariando a ideia de que é um fenômeno próprio de gran-

des metrópoles (Freire, Simão & Ferreira, 2006). Apesar das variações 

percentuais, em todas as pesquisas os jovens se apresentam mais como 

vítimas do que como agressores.

Em que locais da escola o bullying 
acontece?

Na escola, o bullying acontece em todos os locais, incluindo as imedia-

ções. Entretanto, alguns lugares foram identificados pelas pesquisas 

como aqueles em que a frequência de bullying é maior: o pátio de recreio 

e a sala de aula. Os estudos de outros países apontam, na sua maioria, 

o local de recreio como o principal, seguido por corredores e salas de 

aula. Estudos realizados na Espanha (Ortega, 1994) e no Brasil (Abrapia, 

2000; Fante, 2005) apresentam as salas de aula como os locais preferen-

ciais para o bullying, com a ressalva de que, no trabalho de Ortega, as 

proporções relativas à sala de aula foram apenas ligeiramente maiores 

do que as que se referiam ao recreio. Dado semelhante foi encontrado 

no estudo de Ristum (2008) que mostra proporções semelhantes entre o 

local de recreio e as salas de aula. 

Alguns assinalam que o recreio é preferido pe-

los agressores por ser um local em que podem 

praticar o bullying sem que sejam identifica-

dos com facilidade, evitando, assim, prováveis 

punições. Já na sala de aula, sob a vigilância 

do professor, é mais difícil passar despercebido 

e ficar impune. Isso nos leva a questionar se, 

nos países em que as pesquisas en-

contraram maior incidência na sala 

de aula, a atuação dos professores não 

estaria, de certa forma, promovendo ou 

facilitando o bullying. Por exemplo, se o 

professor corrige trabalhos ou conversa 

com o colega da sala vizinha enquanto os 

alunos fazem suas tarefas, ou se as atividades 
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propostas são pouco interessantes e se arrastam por longo período de 

tempo, propiciando ambiente para a ocorrência de bullying. 

No caso de Sílvio, as práticas de bullying ocorriam tanto na sala de aula 

quanto nos locais de recreio, sugerindo que a sala de aula que ele fre-

quentava era facilitadora de tais ocorrências.

Para refletir

Quais os locais em que o bullying acontece com maior frequência na(s) 
escola(s) em que você trabalha? Reflita sobre o contexto da sua realidade 
escolar com base na discussão anterior. 

Dois fatores diferenciadores:   
gênero e idade

Independentemente dos percentuais totais de bullying, há um dado co-

mum a todas as pesquisas, nacionais ou estrangeiras: a proporção de 

alunos do sexo masculino envolvidos no problema é sempre maior que 

do sexo feminino, seja como agressores ou como vítimas. Há, ainda, com 

relação ao gênero, uma diferença no tipo de bullying: os meninos apre-

sentam uma frequência maior de bullying direto, enquanto as meninas 

praticam mais o bullying indireto. Quando se trata do bullying direto, a 

forma verbal é mais utilizada pelas meninas que a forma física. O pro-

cesso de socialização associa-se aos fatores biológicos, promovendo uma 

diferenciação nos papéis sociais do homem e da mulher. Assim, com o 

suporte das teorias psicológicas que pesquisam a construção social do ser 

humano, as diferenças de gênero quanto à violência podem ser relacio-

nadas às diferenças nos papéis sociais que os seres humanos represen-

tam desde o nascimento.

Quanto à idade, a maioria das pesquisas relata que os estudantes mais 

novos e, portanto, com menor escolaridade, são vítimas de bullying com 

maior frequência do que os mais velhos. Já com relação aos agressores, 

os dados não são claros e chegam a ser até mesmo divergentes. De modo 

geral, as informações apontam para a maior incidência de bullying entre 

meninos na faixa de 11 a 14 anos. 
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Processos de banalização e 
naturalização do bullying

Eu sei, mas não devia

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. A gente se 

acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando 

a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. 

E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de 

paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia 

da guerra, dos números, da longa duração.

Marina Colasanti

Algumas formas de naturalização do bullying estão cotidianamente 

presentes na escola e na sociedade, tornando-se, portanto, naturaliza-

das. Essa é uma das principais dificuldades para seu enfrentamento e 

superação.

“A gente nem se espanta mais”

A frequência com que os episódios de violência ocorrem faz que não nos 

surpreendamos mais com notícias que antes nos causavam indignação. 

Esse processo de banalização gradativa desfaz a importância que se dá 

ao acontecimento e, paralelamente, proporciona a sua intensificação e o 

aparecimento de formas mais elaboradas e graves de bullying. 

Quem não se lembra do triste episódio ocorrido em 1999 em Columbine, 

uma escola de Ensino Médio dos Estados Unidos? Dois alunos entraram, 

atiraram em várias pessoas e mataram 12 estudantes e um professor, fe-

riram 23 colegas, alguns gravemente, e depois cometeram suicídio. Essa 

tragédia mobilizou toda a imprensa americana e internacional. Pesquisas 

sobre a vida pregressa dos dois agressores constataram que haviam sido ví-

timas de bullying por um tempo prolongado (Clabaugh & Clabaugh, 2005).

Outros acontecimentos semelhantes se sucederam a esse, como o de Vir-

gínia Tech, outra escola também dos Estados Unidos, ou o de Patogenes, 

na Argentina, sempre relacionados ao fato de que seus autores haviam 
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sofrido bullying. Notícias como a reproduzida abaixo vão sendo esqueci-

das no meio de tantas outras. 

BLACKSBURG, Estados Unidos, 2007. 

Muito antes de massacrar 32 pessoas e se suicidar na pior chacina em uma 
instituição de ensino na história dos Estados Unidos, o atirador da universi-
dade Virginia Tech, Cho Seung-Hui, foi intimidado por colegas quando esta-
va no Ensino Médio, vítima de um fenômeno conhecido por psicólogos como 
“bullying”. 

O sul-coreano Cho era atormentado por alunos que caçoavam de sua timi-
dez e de seu modo estranho de falar (com um sotaque de seu idioma origi-
nal), disseram ex-colegas de classe (Jornal Zero Hora, 20 abr. 2007). 

No Brasil, os casos de Taiúva em São Paulo, e de Remanso, na Bahia, 

também foram protagonizados por estudantes vítimas de bullying (Fante, 

2005). Em ambos os casos, os adolescentes sofreram hostilidade, humi-

lhação e constrangimento durante vários anos. Edimar, de Taiúva, após 

concluir o Ensino Médio, voltou à sua ex-escola e feriu uma professora, 

seis alunos e o zelador, matando-se em seguida. Em Remanso, Denilton, 

após se deparar com a sua ex-escola e com sua escola atual fechadas (as 

aulas haviam sido suspensas), dirigiu-se à casa de seu principal agressor, 

um garoto de 13 anos, e o assassinou com um tiro na cabeça. A seguir, 

foi à escola de informática em que estudou e atirou contra funcionários 

e alunos, atingindo fatalmente uma secretária e ferindo três pessoas. 

Apesar da gravidade, esses casos não foram tão alardeados pela imprensa 

nem causaram tanta surpresa e comoção, evidenciando o processo de 

banalização. 

Além disso, observa-se esse processo entre os próprios segmentos da es-

cola. Até mesmo alguns estudantes que sofrem bullying já o veem como 

parte integrante do cotidiano escolar, como mostra o comentário de um 

deles, quando indagado sobre porque não se rebelava: “eu pensava que 

escola era assim mesmo”.
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Coisas de criança ou coisas da idade

Há que se ressaltar que as altas frequências de bullying, aliadas a crenças 

errôneas sobre o desenvolvimento infantil e juvenil, levam educadores 

a justificar que tal comportamento é ‘coisa própria da idade’, contri-

buindo para a naturalização do fenômeno: “Na minha sala não tem 

violência, só assim, gritar, morder, tirar o brinquedo à força, só coisas 

de criança” (Professora de escola particular de Ensino Fundamental da 

Bahia – Ristum, 2001: 103).

É comum encontrarmos professores e pais que consideram muitos dos 

comportamentos de bullying como parte da fase de desenvolvimento da 

criança ou do adolescente. Mas, segundo Fante (2001), o bullying não 

tem caráter episódico, nem se refere a brincadeiras próprias de crianças. 

É um fenômeno violento, presente em todas as escolas, propiciando so-

frimento para uns e conformismo para outros (Lopes Neto, 2005).

No caso de Sílvio, o fato de o pai de Joel não ter tomado providência em 

relação à queixa da mãe do rapaz nos faz supor que ele a tenha interpre-

tado como algo próprio da idade ou como algo banal, sem maiores con-

sequências. Assim também deve ter entendido a escola, que não prestou 

atenção ao que acontecia entre Sílvio, Joel e sua turma.

Consequências do bullying

Há um consenso sobre as consequências adversas do bullying para as 

vítimas, para os agressores, como também para as testemunhas, embora 

a preocupação maior seja com os danos observados nas vítimas. Os pro-

blemas vão desde a queda do rendimento escolar até ao desenvolvimen-

to de depressão e suicídio.

Carlos, aluno da 5a série, foi vítima de alguns colegas por muito 

tempo, porque não gostava de futebol. Era ridicularizado cons-

tantemente, sendo chamado de gay nas aulas de educação físi-

ca. Isso o ofendia sobremaneira, levando-o a abrigar comporta-

mentos suicidas, mas antes queria encontrar uma arma e matar 

muitos dentro da escola. (Fante, 2005: 33)
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Muitas são as dificuldades imediatas; outras, em médio e longo prazos. 

Além de poder comprometer o rendimento escolar, as vítimas tendem 

a se isolar, a apresentar baixa autoeestima e a se recusar a ir à escola, 

alegando dores de cabeça, estômago ou abdominais. Em longo prazo, 

ressaltam-se dificuldades de relacionamento e sintomas de depressão 

que podem seguir a pessoa pela vida. 

De acordo com Freire, Simão e Ferreira (2006), diversos estudos revelam que 
os jovens adultos que foram vítimas, de forma persistente, de colegas du-
rante a escolaridade apresentam lentidão e dificuldade em estabilizar seu 
modo de ser, tendência para depressão e mais baixa autoestima, comparati-
vamente com aqueles que não vivem essas experiências. Na literatura sobre 
o assunto, as referências a suicídios e a homicídios praticados por adoles-
centes, associados ao bullying mostram dramaticamente a dimensão que o 
problema pode assumir. No entanto, ele tem sido social e academicamente 
negligenciado.

As consequências, no caso de Sílvio, não poderiam ser mais funestas, 

já que, além do sofrimento cotidiano, culminaram em um homicídio e 

uma prisão. Fatos como esse devem servir de alerta aos que banalizam 

ou naturalizam o fenômeno bullying, muitas vezes nem o considerando 

como violência.

Para os agressores, também se coloca a questão do baixo rendimento 

escolar, em função de seu distanciamento dos objetivos da escola, e a su-

pervalorização da violência como forma de obter poder (Fante, 2005). 

Ainda com referência aos agressores, vários estudos confirmam a ideia 

de que é de se prever que os jovens que são agressivos com os seus pares 

(os bullies) correm um risco claramente maior de mais tarde se envol-

verem em outros problemas, tais como a criminalidade, o uso de drogas 

ou o comportamento agressivo em família. Trata-se, portanto, de um 

problema social grave que extravasa o âmbito escolar e pessoal. 

As testemunhas do bullying que, como já dissemos, embora não este-

jam diretamente envolvidas, também sofrem danos, especialmente pela 

convivência em um clima escolar em que as relações interpessoais se 

deterioram e em que a tensão é constante. Devemos considerar que as 
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testemunhas podem estar constantemente apreensivas e temerosas de 

que possam ser as próximas vítimas. Há ainda a pressão que, muitas 

vezes, os autores de bullying exercem sobre elas no sentido de obrigá-las 

a participar ou a lhes dar apoio e silenciar sobre o que presenciam.

Causas do Bullying

O bullying, assim como outras formas de violência, tem uma comple-

xidade que advém principalmente de sua multicausalidade (Ristum, 

2002). Isto quer dizer que não existe uma única causa que seja respon-

sável pela sua produção, mas que é um fenômeno que está relacionado 

a vários e diversos fatores que agem em rede, ou seja, são fatores que 

agem de forma inter-relacionada. Assim, sugerimos que o termo ‘causa’ 

seja substituído por ‘fatores causais’. Essa multicausalidade explica, pelo 

menos em parte, porque é tão difícil enfrentar a violência, já que para 

isso seria necessária uma atuação em todo esse conjunto de fatores.

No caso do bullying, as pesquisas nos permitem visualizar que os fatores 

culturais e os fatores familiares, que estão imbricados nas práticas esco-

lares, assumem especial importância. 

Fatores culturais

Beaudoin e Taylor (2006), partindo de uma perspectiva de que a cultura, 

no seu sentido mais amplo, está imbricada no clima da escola, conside-

ram que aspectos culturais, como o adultismo, o individualismo, o pa-

triarcalismo, o racismo, a homofobia, o sexismo, ou a intolerância com 

as diferenças, se fazem presentes no cotidiano escolar, especialmente por 

meio de:

 � ‘Regras’ a serem seguidas pelos alunos. Muitas vezes, a rigidez no 

cumprimento das regras impede que elas sejam questionadas e relativiza-

das; impede inclusive uma reflexão sobre a pertinência e a real utilidade 

delas, de forma a promover a sua manutenção: é ‘a regra pela regra’. 

 � ‘Competição’ entre os alunos, estimulada pelo professor e pela escola 

em geral. É muito comum os professores não perceberem o quanto 

suas ações acabam por estimular a competição entre seus alunos, de 

modo a tornar pouco atraentes a cooperação e o compartilhamento. 
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Por exemplo: ações que premiam o aluno que tira notas mais altas, o 

que acaba o dever primeiro, etc.

 � ‘Visão dos alunos como produtos’ que sempre podem ser melho-

rados. O sistema de ensino valoriza a quantidade (em detrimento da 

qualidade) e a busca de resultados concretos, tais como as notas. As 

descobertas, os projetos de arte e as pesquisas em sala de aula são 

geralmente abandonados, já que demandam muito tempo. 

 � ‘Avaliação’ dos alunos, nas suas formas tradicionais. Em geral, as 

avaliações são vistas como verdades a respeito das habilidades e do 

potencial do aluno, mas, na realidade, não passam de retratos estan-

ques de um desempenho inscrito em certo contexto, certo tempo e 

certo tipo de relação. 

Os (anti)valores citados propiciam um clima escolar favorecedor da 

ocorrência de bullying, de intolerância com os diferentes e também de 

ações punitivas e policialescas dos educadores.

Para refletir 

Procure identificar em suas experiências como profissional da educação se os 
aspectos culturais citados como favorecedores do bullying estão entranhados 
em seu modo de pensar, comportar-se e agir, tanto no que diz respeito ao 
planejamento escolar quanto na sua relação com os alunos.

No caso de Sílvio, fica clara a intolerância dos colegas com as diferenças 

que ele apresentava em relação à maioria dos jovens, como, por exemplo, 

seu gosto musical, seu modo de se vestir ou seu comportamento reser-

vado. A esse respeito, é ilustrativo o comentário de um aluno sobre o 

bullying entre alunos de 5a à 8a séries (no Brasil 6o e 9o anos – Beaudoin & 

Taylor, 2006: 110): “Da 5a série em diante, o bullying está mais relacionado 

à aparência, à personalidade e à popularidade. Há uma pressão no sentido 

de se acompanhar a música que está tocando e as tendências da moda”.

Fatores familiares

O contexto familiar tem sido apontado, nas pesquisas, como relevan-

te para a ocorrência de bullying e não se relaciona apenas aos autores, 

como também às vítimas e às testemunhas. As relações familiares podem 
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se pautar por características democráticas, autoritárias ou permissivas, 

das quais decorrem vários outros fatores. As pesquisas indicam fatores 

como:

 � falta de tempo e de atenção dos pais;

 � falta de participação nas atividades dos filhos;

 � falta de coesão e solidariedade entre os membros da família;

 � ausência de afeto nas relações familiares;

 � incoerência nas práticas disciplinares e de orientação; 

 � uso da violência nas relações familiares cotidianas;

 � abuso de poder e uso exagerado de punição;

 � falta de normas;

 � superproteção dos filhos;

 � forma violenta de resolução de conflitos parentais e entre irmãos. 

Talvez pudéssemos alongar bem mais essa lista, porém o que interessa 

é ressaltar que, embora a família possa ter importância considerável na 

produção do bullying escolar, não podemos ver esses fatores desvincula-

dos dos demais que compõem a rede de produção do fenômeno. Temos 

ouvido com bastante frequência os professores e outros profissionais da 

escola atribuir a culpa pelo que o aluno é a fatores familiares. Entretan-

to, temos certeza de que cada leitor deste texto consegue se lembrar de 

pelo menos um adolescente que, apesar de viver em condições familia-

res adversas, é um bom aluno e não se envolve em bullying. 

As informações de que dispomos a respeito de Sílvio e Joel sobre 

os fatores familiares são insuficientes para que possamos fazer afir-

mações sobre sua importância causal. Entretanto, podemos inferir, a 

partir da omissão do pai de Joel, uma complacência quanto à aceita-

ção da violência praticada pelo filho. Isso também pode sugerir a falta 

de normas, a superproteção ou a falta de participação na vida e nas 

atividades do filho.
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O que a escola tem a ver com isso?   
O que ela, escola, pode fazer?

Estudos recentes (Fortinos, 2006; Debarbieux, 2001) sobre o meio ou o 

ambiente escolar mostram a relação entre bullying e ‘clima escolar’, de 

modo a descartar a possibilidade de isenção da escola no que diz respeito 

à participação na produção e na manutenção da violência.

De acordo com Freire, Simão e Ferreira (2006), nas últimas décadas, a 

investigação tem-se centrado cada vez mais em fatores ligados à escola no 

sentido de se compreender como é que o ambiente escolar pode interferir 

na maior ou menor prevalência da violência dos estudantes entre si.

Em muitos países, especialmente da Europa e da América do Norte, o 

programa proposto por Olweus tem sido aplicado, total ou parcialmente, 

ou com algumas modificações, nas escolas. Este programa propõe ações 

em três níveis: no nível da escola, no nível da classe e no nível individual, 

e seus resultados têm sido relatados como satisfatórios (Pereira, 2008).

A implementação de programas requer sempre a fundamentação em 

um claro conhecimento do fenômeno no contexto escolar em que se 

pretende intervir. Só assim, poderão ser focalizados os problemas reais 

da instituição e promovidas as estratégias mais adequadas para o seu en-

frentamento (Freire, Simão & Ferreira, 2006), Dentre as quais se destaca 

a Educação em Direitos Humanos. Tais intervenções podem ser feitas na 

sala de aula, no recreio, na relação da escola com os pais, nas relações 

interpessoais nos mais diversos níveis, nos regulamentos e nas formas de 

divulgação e de aplicação dos mesmos e no desenvolvimento do clima 

social ou ethos da escola (Pereira, 2008).

Para se obter esse conhecimento, torna-se necessário realizar, na escola, 

um levantamento diagnóstico de como o processo se instala e ocorre. 

INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO DIAGNÓSTICO

Existem alguns instrumentos já testados que podem ser usados para essa 
finalidade, dos quais o mais difundido e adotado é o elaborado por Olweus. 
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Consiste de questões com respostas de múltipla escolha, por intermédio 
das quais se pode verificar a frequência, tipos de agressões, locais de maior 
risco, características dos agressores e percepções individuais quanto ao nú-
mero de agressores (Olweus, 1997). Esse instrumento permite investigar as 
situações de vitimização e de agressão a partir do ponto de vista do estu-
dante. Ele tem sido utilizado em diversos estudos, em vários países, geral-
mente com adaptações que se ajustam às realidades locais. No Brasil, a pes-
quisa da Abrapia (2000) fez uso desse questionário.

Destacamos, assim, a importância de que os educadores e em especial os 

órgãos de gestão das escolas disponham de instrumentos que permitam 

realizar um diagnóstico cuidadoso da situação, capazes de fornecer a 

verdadeira dimensão do bullying.

No caso de Sílvio e de Joel, se a escola e os professores estivessem aten-

tos para o bullying, provavelmente teriam identificado a situação que se 

desenrolou durante tanto tempo, a ponto de ter evoluído para um final 

trágico. A identificação desse e de vários outros casos que acontecem 

seria, então, o passo inicial de um levantamento de como se configura o 

bullying na escola.

Nossa proposta para se pensar um programa de intervenção nas escolas 

não esgota a questão, apenas esclarece alguns aspectos que parecem cru-

ciais para o bom funcionamento do cotidiano escolar:

 � levantamento diagnóstico da situação de bullying na escola. Nesse 

levantamento, o bullying deve ser abordado em perspectiva contextual, 

que exige, inclusive, o conhecimento das características da população 

atendida pela escola;

 � conscientização e sensibilização de toda a comunidade escolar, incluindo 

os pais, sobre o problema. Os dados do levantamento diagnóstico são 

de grande valia para isso;

 � formação dos profissionais da escola (diretores, coordenadores, pro-

fessores e funcionários). Esse conhecimento é fundamental para dire-

cionar as ações; 

 � formação dos pais. O conhecimento dos pais sobre os danos e as 

características do bullying e dos papéis que seu filho pode desempenhar 

no bullying ajuda-os na identificação e os mobiliza para a busca de 

ações com vistas a soluções;
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 � formação dos alunos. Ressalta-se aqui a importância de não se cair 
na armadilha dos discursos moralistas e paternalistas. Além dos conhe-
cimentos específicos sobre o bullying, como os apontados para os pais, 
é preciso enfatizar uma formação voltada para a promoção de valores 
que são incompatíveis com as práticas de violência; 

 � instituição de um canal claro e eficiente de fala e de escuta, que 
promova o relato de vítimas sobre suas experiências de bullying;

 �melhorias e diversificação dos espaços físicos;

 � atuação nos locais de recreio (com chuva, sem chuva) e nas ativi-
dades extraclasse (ludoteca, informática, esportes etc.), trabalhando as 
preferências dos alunos; 

 � promoção da melhoria da qualidade do ensino e das avaliações;

 � promoção de atividades que exijam cooperação;

 � atendimento aos alunos envolvidos em bullying, se necessário. Para 
os ‘alunos-alvos’, é importante planejar atividades capazes de pro-
mover: elevação da autoestima, desenvolvimento da comunicação e 
das habilidades sociais, assertividade e comportamentos adequados ao 
enfrentamento da situação. Para os autores, são importantes as ati-
vidades que promovam controle das emoções, respeito aos colegas, 
aceitação das diferenças e dos diferentes e análise das consequências 
dos atos de violência; 

 � construção partilhada do Projeto Político Pedagógico. Garantir a 
participação de toda a comunidade escolar;

 � construção partilhada de normas que devem reger a escola, em 
todos os níveis, de forma a conduzir o estabelecimento de pactos de 
convivência na escola; 

 � desenvolvimento de conteúdo que trate dos direitos das crianças e 
dos adolescentes para incrementar valores que se oponham à violência 
(lei n. 11.525/07).

Alerta importante!

As propostas que fizemos anteriormente são apenas sugestões de ações 
possíveis, muitas delas já incrementadas em escolas de todo o mundo. Po-
rém, chamamos atenção, mais uma vez, para a importância de que o progra-
ma de cada escola seja planejado com base nas informações oferecidas pelo 
levantamento diagnóstico contextualizado e que seja realizado de forma 
democrática e participativa.
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Também é importante lembrar que as propostas de ação devem estar pauta-
das nos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que afir-
mam o respeito e, especialmente, a promoção dos direitos humanos, e que 
todos os participantes da escola têm responsabilidade cidadã na construção 
das relações humanas que se processam nesse contexto.

 Atividade 2

1. Pergunte a alguns profissionais de sua escola com diferentes formações (de 
diretores a seguranças ou merendeiros): 

– O que é bullying e quais são as três práticas mais frequentes de bullying 
que eles observam na escola.

Não interfira nas respostas, apenas anote-as. A seguir, compare-as.

É muito provável que a divergência entre os depoimentos reforce a 
importância de se fazer um levantamento diagnóstico sobre o tema no 
seu local de trabalho, de forma planejada e sistematizada, antes de propor 
qualquer estratégia de ação. 

2. Reveja suas respostas à Atividade 1 e, com base nas discussões realizadas, 
especialmente sobre a proposta de construir um programa de intervenção, 
analise o contexto de sua escola e as possibilidades de enfrentamento dessa 
problemática.
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