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RESUMO: Bullying é a prática de atos violentos contra uma pessoa indefesa, os quais
podem causar danos tanto físicos quanto psicológicos. As consequências do bullying
podem ser a dificuldade no relacionamento, dificuldade na alimentação, o
desenvolvimento da ansiedade e/ou depressão, podendo levar a vítima ao suicídio. O
projeto consiste em analisar em quais turmas do Ensino Fundamental II do Colégio
Interativa existem mais casos de bullying, por meio da aplicação de um questionário e
uma escala de autoestima. Após análise preliminar dos resultados, foi possível constatar
que a prática do bullying é uma realidade no contexto escolar, sendo mais comum nas
séries iniciais do Fundamental II e que a forma mais comum de praticá-la é por meio de
agressões verbais. O projeto está em desenvolvimento e posteriormente será verificado
qual é o melhor método para prevenir esse problema, seja por meio de reuniões do
Projeto Tutoria presente no Colégio Interativa ou reuniões com Grupo de conversa e
ajuda.
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INTRODUÇÃO

Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetitivos contra uma pessoa

indefesa, os quais podem causar danos físicos ou psicológicos à vítima. As

consequências do bullying podem ser: dificuldade no relacionamento social e escolar,

tristeza, depressão e até mesmo o suicídio. Essa é a realidade em nossa sociedade

escolar, muitas pessoas que sofrem em silêncio e não conseguem ou não têm ajuda.



O tema da violência escolar vem assumindo uma elevada importância nos últimos

tempos. A identificação desta problemática apresenta-se como um ponto importante para

que as escolas possam encontrar meios para melhor se defenderem. Considera-se,

assim, importante que todos os seus elementos sejam englobados neste processo de

prevenção da violência escolar, procurando este projeto apresentar algumas sugestões de

intervenção a serem implementadas.

Essa pesquisa vai abordar o bullying escolar no Brasil: a vítima e suas

consequências. No Brasil aproximadamente um em cada dez estudantes é vítima

frequente de bullying nas escolas, sendo que 17,5% destes disseram sofrer alguma das

formas de bullying de forma recorrente.

REVISÃO DA LITERATURA

Bullying

 O bullying e a vitimização representam diferentes tipos de envolvimento em

situações de violência durante a infância e adolescência. O bullying diz respeito a uma

forma de afirmação de poder interpessoal através da agressão. A vitimização ocorre

quando uma pessoa é feita de receptor do comportamento agressivo de uma outra mais

poderosa. Tanto o bullying como a vitimização têm consequências negativas imediatas e

tardias sobre todos os envolvidos: agressores, vítimas e observadores.

Por definição, o bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e

repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudante

contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação

desigual de poder.

Essa assimetria de poder associada ao bullying pode ser consequência da

diferença de idade, tamanho, desenvolvimento físico ou emocional, ou do maior apoio dos

demais estudantes. Trata-se de comportamentos agressivos que ocorrem nas escolas e

que são tradicionalmente admitidos como naturais, sendo habitualmente ignorados ou não

valorizados, tanto por professores quanto pelos pais.



“O bullying é classificado como direto, quando as vítimas são

atacadas diretamente, ou indireto, quando estão ausentes. São

considerados bullying direto os apelidos, agressões físicas,

ameaças, roubos, ofensas verbais ou expressões e gestos que

geram mal-estar aos alvos. São atos utilizados com uma frequência

quatro vezes maior entre os meninos. O bullying indireto

compreende atitudes de indiferença, isolamento, difamação e

negação aos desejos, sendo mais adotados pelas meninas.”

(ARAMIS, 2005)

O bullying deve começar a ser entendido como um padrão de comportamento ou conduta

de agressividade entre alunos, constituindo-se como um comportamento agressivo,

intencional e prejudicial que apresenta uma durabilidade pouco quantificável.

Trata-se de um tipo de violência que tem sua origem e se desenvolve em um

contexto escolar, de ordem física, psicológica ou verbal, perpetrada por um indivíduo ou

um grupo face a um outro indivíduo ou grupo que não possui em si mesmo capacidades

de defesa.

MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente será aplicado um questionário pelo Google Forms, com perguntas

objetivas, e já validado previamente, nas turmas do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental II

do Colégio Interativa, para realizar o levantamento dos agressores e o agredido. Após

fazer essa análise, será aplicado uma escala de Autoestima de Rosenberg, que consiste

em 10 afirmações que giram em torno do quanto a pessoa se valoriza (se é muito ou

pouco). As 5 primeiras declarações são formuladas de forma positiva e as 5 restantes de

forma negativa. Tanto o questionário como a escala servirá para analisar os indícios de

saúde tanto física como mental e após esses resultados, estar visualizando qual é o

melhor método para diminuir esse problema. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a tabulação dos dados os seguintes gráficos foram elaborados de algumas

questões que foram aplicadas previamente.

As Figuras 1 a 3 demonstram a incidência dos casos de bullying nas turmas do 7º

ao 9º ano e foi possível perceber que houve um maior relato de casos no 7º ano, superior

a 50% dos entrevistados. Além disso, foi possível constatar que a ocorrência de tal prática

foi diminuindo conforme a série analisada, sendo o 9º ano a turma que relatou um menor

número de casos.



As Figuras 4 a 6 demonstram que, geralmente, as agressões são praticadas de

forma individualizada, sem auxílio de outras pessoas.



A Figura 7 demonstra as principais consequências que as vítimas sentiram após

sofrer bullying, e observa-se que a falta de vontade de retornar ao ambiente em que

sofreu tal agressão é o mais recorrente, o que pode impactar no desenvolvimento social e

cognitivo da vítima.



Na figura 8 pode-se observar que a maior parte dos alunos que sofreram bullying

relatou chorar com tal prática e, aproximadamente, um terço afirmou que buscou auxílio

de um adulto para tentar solucionar a situação.

A Figura 9 demonstra o que o agressor sentiu ao praticar bullying e foi possível

constatar uma incoerência na resposta dos entrevistados que afirmaram praticá-lo, visto

que uma boa parcela afirmou sentir pena da vítima. Foi preocupante observar também

que alguns dos entrevistados relataram não sentir nada ao praticar o bullying, o que

demonstra uma falta de empatia para com o próximo.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos resultados observados, pode-se verificar uma tendência de que nas

turmas que foram analisadas os casos de bullying eram mais recorrentes nos anos iniciais

do Fundamental II (7º ano) e que a prática foi diminuindo ao longo das séries seguintes,

mas não completamente eliminada.

Foi possível também verificar que as agressões verbais são muito mais comuns do

que as agressões físicas e que a falta de vontade de frequentar a escola foi apontado

como a principal consequência de tal prática

O trabalho ainda está em processo de desenvolvimento e, posteriormente, será

aplicado a escala de Rosenberg e definido qual a melhor prática a ser adotada para

amenizar, ou até mesmo, acabar com a prática do bulliyng no contexto escolar.
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