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Resumo: Este artigo tem por objetivo identificar a concepção dos alunos da turma do 8º ano A do 

ensino fundamental do Colégio Estadual Francisco Neves Filho, no município de São João do Triunfo 
– Paraná, acerca do fenômeno do bullying no ambiente escolar. O desenvolvimento do projeto e a 
realização deste artigo direcionou-se para a temática de criar processos pedagógicos para a prevenção 
do bullying no âmbito escolar, buscando a identificação, o estudo, a análise e a discussão do tema no 
meio dos adolescentes. A partir da prática pedagógica foi aplicado um questionário no início e 
posteriormente a mesma, a fim de comparar os relatos dos estudantes a respeito do conceito, práticas 
e ações e consequências do bullying na escola. Observou-se que os alunos apresentaram mudanças 
significativas em relação a concepção do fenômeno no ambiente escolar a partir do trabalho 
desenvolvido. Contudo, vale destacar que este tema deve ser trabalhado constantemente no ambiente 
escolar, pela importância que este se apresenta no contexto atual da educação.  
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1. Introdução 

A escolha deste tema surgiu a partir das observações das aulas de Educação 

Física as quais apresentaram situações que podem ser consideradas bullying. Alguns 

aspectos que podemos apontar como exemplos vivenciados são as taxações em 

relação a sexualidade e etnia. Nas aulas de educação física, específicamente, podem 

ocorrer situações de menosprezo quanto à falta de habilidade ou a composição física 

dos alunos. 

Por mais que algumas pessoas possam pensar que o bullying apresenta 

algum aspecto positivo no que se refere a resolução de conflitos e tensões no 

ambiente escolar, estudiosos da área educacional apontam pontos negativos sobre a 

presença do mesmo na escola, pois podem trazer consequencias sérias para as 

vítimas, como falta de interesse pela escola, dificuldades de aprendizagem, 

rendimento escolar abaixo da média, e consequentemente a evasão escolar, podendo 

inclusive se afastar da vida social.  

O bullying ainda pode trazer consequencias psíquicas e comportamentais, 

pois segundo Silva (2015, p.23): “A prática de bullying agrava o problema preexistente, 
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assim como pode abrir quadros graves de transtornos psíquicos e/ou 

comportamentais que muitas vezes, trazem prejuízos irreversíveis”. 

A escola é um importante espaço de socialização. Neste aspecto, situações 

de bullying podem ser prejudiciais para o desenvolvimento integral dos alunos. A 

violência que pode estar presente no ambiente escolar também pode ser trabalhada, 

com o intuito de evitar situações constrangedoras e inibidoras por parte de alunos ou 

professores.  

Justificou-se, portanto, a realização deste projeto na escola pois a violência é 

identificada como uma questão social, e o bullying se enquadra nessa categoria se 

tornando uma das principais preocupações das escolas. E pensando nas 

consequências impostas pela prática do bullying no ambiente escolar, foi que 

percebemos a necessidade de desenvolver um trabalho de formação das crianças e 

adolescentes de maneira a infundir neles valores que estejam condizentes a uma 

melhoria no relacionamento pessoal e no olhar pelo outro.  

Pensando dessa maneira, diretores, professores, equipe pedagógica, 

funcionários, alunos e pais de alunos precisam construir uma base sólida no que diz 

respeito aos valores morais dentro da escola, pois de acordo com Cléo Fante (2005, 

p.213): 

A educação é o caminho que conduz à paz. A solidariedade, a tolerância e o 
amor são os ingredientes que compõem o antídoto contra a violência e que 
dever ser aplicado no coração de cada criança, de cada adolescente, de cada 
jovem, enfim, no coração de todos os seres humanos, em especial no 
coração daqueles que se dedicam à arte de educar. 
 

Este projeto nos deu a oportunidade através da pesquisa e da produção 

acadêmica uma reflexão de nossa prática pedagógica, o que nos possibilitará ajudar 

nossos alunos a terem uma visão mais crítica da realidade que os cerca, pois a 

pesquisa tem uma importância fundamental no processo educativo do ser humano e 

nos mostra que deve ser um elemento presente na metodologia de ensino das 

instituições escolares e acadêmicas.  

Diante desse contexto, apresentado pela problemática acerca do fenômeno 

bullying, o projeto desde o princípio objetivou de maneira geral, identificar qual a 

concepção que os alunos do colégio Estadual Francisco Neves Filho possuíam sobre 

o tema, visando implantar ações preventivas. 

 

 



2. Fundamentação teórica 

Existe atualmente nas escolas um grande problema que desafia professores, 

diretores pais de alunos, ou seja toda a comunidade escolar. Trata-se do bullying, 

considerado fênomeno mundial, pois acontece em todas as escolas, no mundo inteiro, 

tanto em países ricos, como em países pobres.  

Segundo Gabriel Chalitta (2008, p. 81) “O fenônomeno bullying não escolhe 

classe social ou economica, escola pública ou privada, ensino fundamental ou médio, 

área rural ou urbana. Está presente em grupos de crianças e de jovens, em escolas 

de países e culturas diferentes”. As atitudes de violência, que ocasionam tanta 

preocupação e medo, podem estar relacionadas com o ambiente onde o aluno 

interage, como por exemplo a própria familia, a escola e a comunidade a qual 

pertence. 

Para Cléo Fante (2005, p.44) “O bullying é um fenômeno mundial tão antigo 

quanto à própria escola”. Deduzimos portanto que o bullying sempre existiu no interior 

das escolas, não merecendo muito destaque da imprensa até então, pelo fato de não 

existirem estudos e pesquisa conceituando e identificando o fenômeno.  

Segundo Silva (2015), os primeiros estudos desse fenômeno se deve ao Dr. 

Dan Olweus, professor de Psicologia da Universidade de Bergen na Noruega. Em 

1970 ele iniciou um projeto de grande escala que hoje é considerado como o primeiro 

estudo científico de bullying no mundo. Este fenômeno só começou a ganhar 

notoriedade, quando em 1982 na Noruega, três crianças com idade entre 10 e 14 anos 

se suicidaram, tudo levando a crer que o motivo da tragédia foi terem sido submetidos 

a maus tratos de seus colegas na escola. A partir de então, o governo norueguês 

promoveu campanha em escala nacional oferecendo apoio e estimulando a realização 

de estudos e pesquisas para reduzir os casos de violência nas escolas. 

Conforme Silva (2015), somente a partir do final da dédada de 90 e início do 

ano de 2000 que começou os estudos no sentido de identificar e combater o bullying, 

quando Cléo Fante se propôs a realizar uma pesquisa mais abrangente sobre o 

problema onde perceberam portanto que o Brasil está pelo menos 15 anos atrasado 

nos estudos sobre o bullying em ralação à Europa. 

Para combater esse fenômeno, é necessario compreender primeiramente do 

que ele se trata. Para Céo Fante (2005, p.28): 

Bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que 
ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra 
outro(s), causando dor angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos 



cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuação 
de grupos que hostilizam,ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos 
levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais. 
 

Portanto precisamos conscientizar nossos alunos de que o bullying é um mal 

que necessita ser prevenido e combatido, pois conforme Silva (2015, p. 23):  “A prática 

do bullying agrava o problema preexistente, podendo abrir quadros graves de 

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

irreversíveis”. 

             Dentro dessa perspectiva, Constantini (2004,  p. 64) nos diz: 

Trata-se de um comportamento ligado à agressividade física, verbal ou 
psicológica. È uma ação de transgressão individual ou de grupo, que é 
exercida de maneira continuada, por parte de um indivíduo ou de um grupo 
de jovens definidos como intimidadores nos confrontos com uma vítima 
predestinada. Não são conflitos normais ou brigas que ocorrem entre 
estudantes, mas verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças, 
que, sistematicamente, com violencia física e psicológica, são repetidamente 
impostos a indivíduos particularmente mais vulneráveis e incapazes de se 
defenderem, o que os leva no mais das vezes a uma condição de sujeição, 
sofrimento psicológico, isolamento e marginalização. 
 

Ainda segundo Cléo Fante (2005, p.81): 

O agressor (de ambos os sexos) envolvidos no fenômeno bullying estará 
propenso a adotar comportamentos delinquentes, tais como: agressão a 
grupos delinquentes, agressão sem motivo aparente, uso de drogas, porte 
ilegal de armas, furtos, indiferença à realidade que o cerca, crença de que 
deve levar vantagem em tudo, crença de que é impondo-se com violência que 
conseguirá obter tudo o que quer na vida…afinal foi assim nos anos 
escolares. 
 

Diante dessa realidade podemos constatar então que os alunos que praticam 

o bullying se não forem devidamente orientados em suas escolas, através de um 

trabalho sério podem futuramente se tornar adultos delinquentes. 

Não obstante, com os avanços tecnológicos, as ações maldosas tomaram 

proporções ainda maiores, transformando aparelhos de comunicação em verdadeiras 

armas nas mãos dos agressores, difundindo de forma viral informações 

constrangedoras sobre as pessoas, trata-se do cyberbullying. 

Conforme Silva (2015, p.134):  

Os praticantes de cyberbullying ou “bullying virtual”, utilizam os mais 
modernos e atuais instrumentos da internet e de outros avanços técnológicos 
na área da informação e da comunicação (fixa ou móvel) com o covarde 
intuito de constranger, humilhar, e maltratar suas vítimas. 
 

Presume-se então que o bullying pode se tornar ainda mais perverso, pois o 

espaço virtual não tem limites, aumentando o poder de agressão tornando as pessoas 

mais indefesas e desprotegidas pelo fato de não saberem sequer quem é o agressor. 



Silva (2010, p.21-22) aponta as diversas formas de praticar o bullying no 

ambiente escolar, como podemos observar abaixo: 

• Verbal: Insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelido pejorativo, 

fazer piadas ofensivas, zoar. 

• Físico e material: Bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, 

furtar ou destruir os pertences da vítima, atirar objetos contra as vítimas. 

• Psicológica e moral: Irritar, humilhar, ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, 

desprezar, fazer pouco caso, discriminar, difamar, aterrorizar, ameaçar, 

chantagear, intimidar, tiranizar, perseguir, dominar, passar bilhetes e 

desenhos entre os colegas de caráter ofensivo, fazer intrigas, fofocas ou 

mexericos (mais comuns entre as meninas). 

• Sexual: Abusar, violentar, assediar, insinuar 

• Virtual: cyberbullying – uso de aparelhos e equipamentos de comunicação 

(celular e internet) e que são capazes de difundir, de maneira avassaladora, 

calúnias e maledicências. 

          Os personagens dessa tragédia para Fante (2005) e Silva (2015) são as 

vítimas, os agressores e as testemunhas: 

1- As vítimas 

Vítima típica: é o aluno que apresenta pouca habilidade de socialização, 

em geral é timido ou reservado e não consegue reagir aos comportamentos 

provocadores e agressivos contra ele. Normalmente são mais frágeis 

fisicamente. São gordinhos ou magros demais, baixos ou altos demais, 

apresentam sardas ou manchas na pele, usam óculos, são de raça, credo, 

condição sócioeconômica, ou orientação sexual diferente, enfim qualquer 

coisa que fuja ao padrão imposto por um determinado  grupo. 

Vítima provocadora: aquela que provoca e atrai reações agressivas contra 

as quais não consegue lidar com eficiência. Ela em geral discute ou briga 

quando é atacado ou insultada. São crianças ou adolescentes hiperativos 

ou impulsivos e/ou imaturos. 

Vitima agressora: aquela que reproduz os maus tratos sofridos como 

forma de compensação, procurando outra vítima mais frágil e vulnerável 

como forma de descontar as agressões sofridas. 

 



2- Os agressores 

Eles podem ser de ambos os sexos. Possuem em sua personalidade, traços 

de desrespeito e maldade, e na maioria da vezes, essas características, 

estão associadas a um perigoso poderde liderança obtido ou legitimado por 

meio da força física ou de um intenso assédio psicológico. Geralmente são 

alunos que vêm de familias desestruturadas, em que há pouco ou nenhum 

relacionamento afetivo. 

3- Os espectadores 

São aqueles alunos que testemunham as ações dos agressores contra as 

vítimas, mas tomam nenhuma atitude quanto a isso, por medo de se 

tornarem as próximas vítimas.Podem ser classificado em 3 grupos distintos: 

- Espectadores passivos: adotam a lei do silêncio por medo de se tornar o 

próximo alvo do agressor. 

- Espectadores ativos: São aqueles alunos que não participando dos 

ataques contra as vítimas dão certo apoio moral aos agressores, com 

risadas e palavras de incentivo. 

- Espectadores neutros: são aqueles que não demonstram nenhuma 

sensibilidade pelas situações de bullying que presenciam, em função do 

próprio contexto no qual estão inseridos. 

Existe ainda outra forma de bullying virtual que vem sendo praticada de 

maneira acintosa, é o sexting. Segundo Silva (2015, p.139): “A prática consiste em 

compartilhar fotos, mensagens de texto e vídeos sensuais ou de cunho erótico sem a 

autorização da vítima”. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

2015) artigos 240 e 241, a publicação de fotos ou vídeos de crianças e adolescentes 

em situações eróticas ou pornográficas é qualificada como crime grave.  

Para combater esse fenômeno é preciso envolver toda comunidade escolar. 

Como afirma Lopes (2005), é necessário a participação dos pais, funcionários, 

professores e alunos nos projetos antibullying. Essas ações visam uma 

conscientização geral, o apoio às vítimas e a reflexão dos agressores sobre os seus 

atos. 

Essa problemática ainda está longe de ser solucionada por completo, para 

tanto as ações contra o bullying devem ser continuas. É preciso incitar os discentes a 

participar das atividades de intervenção, demonstrando sua contrariedade e repulsa 

contra os atos de violência praticados pelo agressor.  



As medidas mais eficazes para contenção desses atos seriam o apoio, o 

diálogo, a confiança e os acordos de convivência, além da intolerância contra qualquer 

opressão. Entendendo que as ações partem de influências afetivas e sociais, 

precisamos estar convictos da mudança de cada indivíduo, mesmo em situações 

muito difíceis. Se a sociedade não estiver preparada para combater o problema do 

bullying, mínimas serão as oportunidades de diminuírem as outras formas de 

violência. 

 

3. Prática pedagógica  

As atividades que integraram esse processo de pesquisa e intervenção foram 

desenvolvidas na Escola Estadual Francisco Neves filho, localizada no município de 

São João do Triunfo (PR) - Ensino Fundamental e Médio. 

Após a apresentação do projeto para a direção, equipe pedagógica e 

professores na semana pedagógica, o mesmo foi apresentado aos alunos por meio 

de uma palestra referente ao tema para orientar sobre o que se pretende com o 

trabalho a ser desenvolvido. 

Este projeto foi pensado com a finalidade de analisar o nível de entendimento 

que os alunos possuem do fenômeno bullying aproximando os alunos da temática 

pesquisada e também determinar as ações que ocorreriam no desenvolvimento do 

mesmo, buscando a compreensão de todos acerca desta prática discriminatória e 

vexatória. 

O referido projeto foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2016 sob 

orientação da Professora Orientadora da IES e contemplou todas as etapas de 

planejamento de uma pesquisa acadêmica, contendo o roteiro minudenciado das 

ações para que os objetivos indicados fossem alcançados. 

Sendo assim, a situação problema, neste caso o fenômeno bullying foi 

delimitada, contendo a justificativa, os objetivos, a fundamentação teórica, a 

metodologia de estudo, o cronograma de aplicação e as referências estudadas. 

A construção do projeto envolveu várias pesquisas em autores especialistas 

no assunto violência, em especial o bullying, sendo construído mediante intensas 

orientações da professora orientadora.  

Para o início dos trabalhos foi apresentado aos alunos do 8º ano turma A um 

questionário para entrevistar alunos do ensino médio como o destacado abaixo, 

apresentando 6 questões, sendo que 41 pessoas participaram da entrevista. 



 

Tabela 1 - Questionário aplicado aos alunos do Ensino Médio pelos sujeitos da pesquisa. 

1. Você sabe o que é bullying? 

41 responderam sim 

0 responderam não 

 

2. O bullying já ocorreu em sua sala de aula? 

39 responderam sim 

2 responderam não 

 

3. Você já sofreu algum tipo de bullying? 

26 responderam sim 

15 responderam não 

 

4. Já conversou com seus pais sobre bullying? 

18 responderam sim 

23 responderam não 

 

5. Já conversou com algum professor sobre bullying? 

31 responderam sim 

10 responderam não 

 

6. Se você já foi alvo de bullying solicitou ajuda? 

18 responderam sim 

23 responderam não 

    Fonte: o Autor 

No segundo dia aplicamos o questionário inicial para a aquisição dos 

resultados finais da pesquisa. O questionário aplicado é retomado no final da prática 

pedagógica, onde se fará uma comparação dos resultados iniciais e finais a fim de 

verificar o objetivo da pesquisa.  

No terceiro encontro com os alunos do 8º ano, houve estudo de uma apostila 

previamente elaborada, com análises, debates e resoluções de exercicios. 

No quarto encontro os alunos assistiram ao filme “um grito de socorro”, 

provocando reflexões importantes sobre preconceito, exclusão, violência, o papel do 



professor nestes conflitos, a importância da família para o resgate de valores 

indispensáveis para se ter uma vida honesta, correta, sem discriminação, com 

respeito ao próximo e a si mesmo. Por fim os alunos produziram um pequeno texto 

abordando os seguintes aspectos: Qual sua opinião sobre o filme? E qual o objetivo 

da escola ao passar esse tipo de filme?  As respostas foram lidas e discutidas por 

todos. 

Em relação ao outro filme visto e discutido no quinto encontro: “Cyberbullying” 

deixou claro a todos sobre a abrangência que o bullying tomou em nossas vidas, 

ultrapassando o limite escolar e o quanto ele pode ser danoso para o desenvolvimento 

pleno dos nossos educandos como cidadãos e seres humanos saudáveis, já que 

estão expostos diariamente e tornam-se extremamente vulneráveis a esse tipo de 

contato. Escola e família necessitam estreitar cada vez mais seus laços de parceria, 

para trabalhar juntos na busca de atitudes concretas que minimizem estes impactos 

negativos. 

No sexto encontro os alunos assistiram um clipe de uma música do grupo 

Pearl Jam chamada Jeremy, baseado em fatos reais que narra a história de um garoto 

vítima de bullying. Os alunos assistiram ao vídeo com legendas em português e logo 

após houve análise e discussão onde todos comovidos fizeram seus comentários, 

chegando-se à conclusão de que é necessário todos agirem com compreensão e 

entendimento com seus colegas procurando estabelecer um convívio harmonioso e 

pacífico. 

Após ouvir os alunos explicou-se que a música conta a história de um garoto 

chamado Jeremy que sofria bullying e não tinha o apoio de ninguém e por não 

aguentar tanta humilhação cometeu suicídio na frente dos colegas. 

No sétimo, oitavo e nono encontro, para ajudar no entendimento e 

esclarecimento sobre o tema, no intuito de prevenir e combater essa prática no 

ambiente escolar, trabalhou-se com uma cartilha informativa sobre o bullying, lançado 

em 20 de outubro de 2010, pelo conselho nacional de justiça. O texto foi elaborado 

pela médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, autora também do livro “bullying: 

mentes perigosas nas escolas” onde fala de forma clara e direta sobre o tema. Nele 

expõe o perfil dos agressores e das vítimas, fala sobre as variadas formas de bullying 

– como o cyberbullying por exemplo, que com a facilidade dos jovens aos meios 

tecnológicos vem se disseminando cada vez mais – informa inclusive os pais de como 



perceber em casa se seu filho está sendo vítima ou praticando bullying e encoraja a 

denúncia desse tipo de prática como forma de se prevenir e acabar com o problema. 

O estudo da cartilha mostrou as diversas formas de bullying, o critério utilizado 

pelos agressores para escolher a vítima e as principais razões que levam esses 

jovens a agredir. São abordados também os problemas que as vítimas de bullying 

podem enfrentar na escola e ao longo da vida, e como pais e professores podem 

perceber quando uma criança ou adolescente está sofrendo bullying e a maneira de 

ajudá-lo a superar o sofrimento. 

Considerando que a prática do bullying cresce a cada dia de maneira 

assustadora, ao estudar a cartilha, a intenção foi o de realizar um trabalho de 

prevenção através de estudos e informações, procurando conscientizar os alunos das 

consequências advindas dessa prática abominável. 

No décimo encontro os alunos tiveram uma palestra com o psicanalista e 

pedagogo Armestrong Davis de Freitas sobre relacionamento interpessoal, valores 

humanos, ética e respeito. 

Nos dois últimos encontros, os alunos foram orientados a confeccionarem 

cartazes sobre o fenômeno bullying, onde utilizou-se imagens, frases e desenhos 

sobre o tema e a importância de preveni-lo e combate-lo, e após a realização dessa 

atividade, houve discussão e debates sobre as frases criadas e posteriormente 

fixados em pontos estratégicos da escola para que todos pudessem ler o conteúdo 

dos mesmos.  

Concomitantemente à execução do projeto de implementação, houve a 

realização das atividades com o Grupo de Trabalho em rede – GTR, subsidiado pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, legitimando a implementação do 

projeto na escola, uma vez que trouxe ricas experiências de outros professores, de 

outras regiões para a problemática anunciada. 

O Grupo de Trabalho em Rede (GTR) constitui uma das atividades do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e se caracteriza pela interação a 

distância entre o professor PDE e os demais professores da rede pública estadual de 

ensino. 

O Grupo de trabalho em Rede – GTR tem a finalidade de gerenciar atividades 

educacionais na web voltada para a aprendizagem colaborativa em ambientes 

virtuais. O acompanhamento de todas as ações desenvolvidas pelos professores 



foram registradas no SACIR – Sistema de Acompanhamento e Integração em Rede, 

para validar o trabalho do professor PDE e cursistas que participaram do GTR. 

O GTR fez parte do programa de formação continuada com uma carga horária 

de 64 horas, onde possibilitou a inclusão virtual dos Professores da Rede nos estudos, 

reflexões, discussões e elaborações realizadas pelo professor PDE, tendo acesso 

democrático aos conhecimentos teórico-práticos específico das áreas/disciplinas 

trabalhados no Programa, com objetivos de possibilitar novas formas de formação 

continuada, propiciar um espaço de estudo e pesquisa que articule as especificidades 

e necessidades da realidade escolar, estabelecer relações teórico-práticas nas 

diversas áreas do conhecimento visando o enriquecimento didático-pedagógico e 

socializar o Projeto de Pesquisa do professor PDE, com os demais professores da 

rede. 

Coube ao professor PDE incluir os cursistas no SACIR, acompanhar o 

desempenho pedagógico de cada cursista, informando-o sobre seu desempenho no 

grupo, pendências de atividades, uso e manuseio das tecnologias envolvidas no GTR, 

avaliando-o durante todo o percurso. Estes cursistas acompanharam o Projeto de 

Pesquisa do professor PDE, visualizando referências que embasaram os estudos 

sobre o fenômeno bullying, tiveram acesso a produção didático-pedagógica elaborada 

pelo professor PDE, assim como a textos indicados pelo mesmo. 

 

4. Resultados e Discussão  

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo geral identificar a 

concepção que os alunos do Colégio Estadual Francisco Neves Filho possuem sobre 

o fenômeno do bullying. Os objetivos específicos foram trabalhados na prática 

pedagógica para que pudéssemos, neste momento, refletir sobre o pensamento dos 

alunos em relação ao tema.  

Para responder ao objetivo da pesquisa, foi construído um questionário com 

9 questões que identificava 3 categorias de análise: a) Conceito de bullying; b) Prática 

do bullying; c) Consequências do bullying, as quais nos mostram a concepção do 

fenômeno pelos alunos do 8º ano A. Utilizamos o modelo de escala – (   ) concordo 

totalmente, (   ) concordo, (   ) nem concordo, nem discordo, (   ) discordo, (   ) discordo 

totalmente – para a resposta de cada questão do instrumento. O questionário foi 

aplicado para os sujeitos, com o termo de consentimento por parte dos mesmo, onde, 



em nenhum momento, foram obrigados a participarem da pesquisa, ocorrendo esta 

participação de forma voluntária.  

O questionário foi aplicado no início da prática pedagógica (fevereiro) e após 

a finalização da intervenção com os alunos (julho). O intuito das duas aplicações foi 

observar se, com a prática pedagógica sobre a temática, os alunos apresentaram 

mudanças significativas em relação a concepção do fenômeno no ambiente escolar.  

Os dados dos questionários foram tabulados e descritos em gráficos, dando 

condições para a análise comparativa dos mesmos. Nesse aspecto a pesquisa se 

caracteriza como quantitativa-qualitativa e descritiva que, de acordo com Prodanov 

et. al. (2013, p. 52) significa: 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzidas em números. A 
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 
processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de técnicas e 
métodos estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta de  coleta de dados 
e o pesquisador é o instrumento chave. Tal pesquisa é descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e 
seu significado são os focos principais de abordagem. 
 

Abaixo, apresentamos os resultados e as discussões realizadas dentro das 

três categorias elencadas para análise. 

   

a) Conceito de Bullying 

Nesta categoria, buscamos observar o que os alunos entendem por Bullying. 

Na primeira questão sobre a temática – “Na sua opinião Bullying é uma brincadeira 

de criança?” foram construídos os dois gráficos seguintes a partir das respostas dos 

alunos.  

 

Figura 1- Na sua opinião Bullying é uma brincadeira de criança? 
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 Fonte: o Autor 

 

Analisando comparativamente a primeira questão do questionário, 

percebemos que, na segunda aplicação, a alternativa concordo totalmente não foi 

assinalada, o que não aconteceu na primeira aplicação. Isso demonstra que os alunos 

assimilaram os conteúdos trabalhados e não entendem o fenômeno como uma 

brincadeira, mas sim algo sério e que deve ser discutido no ambiente escolar, 

corroborando com as reflexões de Cléo Fante (2005) e Ana Beatriz Barbosa (2015).  

Em contrapartida, na segunda aplicação, sete alunos não se posicionaram, o 

que pode indicar uma confusão sobre os conceitos de brincadeira e bullying, ou pode 

demonstrar que os adolescentes não se identificaram com a questão, já que esta está 

especificada às crianças apenas.  

Ainda, a maioria dos alunos discordam com a consideração do bullying como 

forma de brincadeira, resultados que se mostraram muito próximos na primeira e na 

segunda aplicação do questionário. Tal resultado demonstra uma negação ao bullying 

como brincadeira, mostrando uma concepção de seriedade frente ao fenômeno. Este 

resultado pode estar influenciado por campanhas municipais, estaduais e nacionais, 

debates fora da escola, dentre outros contatos que os alunos podem ter vivenciado 

sobre o tema.  

Na questão 2 os alunos responderam à seguinte pergunta: “Quando há uma 

agressão física e psicológica que se repete várias vezes com a mesma criança, é 

correto afirmar que se trata de bullying?”. Observe os gráficos abaixo conforme 

respostas dos alunos. 
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Figura 2 - Quando há uma agressão física e psicológica que se repete várias vezes com a 
mesma criança, é correto afirmar que se trata de bullying? 

 

 

        Fonte: o Autor 

 

Constatamos, ao analisar os dois gráficos, que àqueles alunos que não se 

posicionaram ou que discordaram no primeiro questionário, mudaram de opinião e 

responderam as alternativas concordo e concordo totalmente, reconhecendo que a 

agressão física, psicológica e a perseguição sistemática com a mesma criança ou 

adolescente se caracteriza bullying. 

Ao responder a questão 3, que afirma “Existem várias formas de se praticar o 

bullying, entre elas, verbalmente, fisicamente, psicologicamente e virtualmente?” os 

alunos nos dois momentos se posicionaram da seguinte maneira, conforme ilustram 

os gráficos abaixo: 
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Figura 3 - Existem várias formas de se praticar o bullying, entre elas, verbalmente, fisicamente, 
psicologicamente e virtualmente? 

 

 

        Fonte: o Autor 

 

Observa-se no primeiro gráfico que alguns alunos marcaram a alternativa 

apenas “concordo” e no segundo gráfico respondem de maneira convicta a alternativa 

“concordo totalmente”, assegurando, portanto que existem várias formas de se 

praticar o bullying. Isto demonstra que, desde o início, os alunos possuíam um 

conceito bastante próximo aos definidos pela literatura relacionada à temática.  

Ao verificar os dados dos alunos envolvidos com a pesquisa, constatou-se 

que a maioria conhecia o fenômeno bullying ou já tinha ouvido algo a respeito do 

mesmo. Assim, apesar de afirmarem ter conhecimento do fenômeno, verificou-se a 

necessidade de um maior aprofundamento teórico sobre o assunto. 

 

b) Prática do Bullying 

Nesta categoria procuramos investigar junto aos alunos o que pode ser 

considerado de fato comportamentos e atitudes que caracteriza a prática do bullying, 

das brincadeiras próprias de crianças e adolescentes, e ainda a identificação do 

fenômeno. 
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Na primeira questão desta categoria – “Quando um aluno é agredido sem 

motivos, sentindo medo, angústia e humilhação, podemos dizer que se trata de 

bullying?” – analisamos as respostas dos alunos do 8º ano A, que originaram os dois 

gráficos a seguir.  

 

Figura 4- Quando um aluno é agredido sem motivos, sentindo medo, angústia e 
humilhação, podemos dizer que se trata de bullying? 

 

 

       Fonte: o Autor 

 

Podemos observar ao comparar os dois gráficos, que no primeiro, 4 alunos 

apenas marcaram a alternativa “concordo totalmente”, sendo que no segundo houve 

um aumento para 10 alunos; já na alternativa “concordo” os dados dos dois gráficos 

permaneceu praticamente inalterados. Observamos também que reduziu o número 

de alunos que não se posicionaram diante desta questão de 7 para 1 alunos apenas. 

Podemos então constatar através da análise dos dois gráficos que vários 

alunos saem da condição de neutralidade para a condição de concordância, 
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demonstrando com isso reconhecer os comportamentos e atitudes que caracterizam 

o fenômeno bullying. 

Entretanto, alguns alunos discordaram com esta afirmação o que pode 

demonstrar uma outra concepção prática de bullying. Neste aspecto, este resultado é 

importante por mostrar que há a necessidade de continuar com os debates sobre o 

tema na escola, fomentando cada vez mais a reflexão por parte dos alunos.  

Na segunda questão dessa categoria – “Podemos afirmar que não se trata de 

bullying quando as brigas e discussões são casuais e pontuais, e logo as crianças já 

estão brincando juntas?”. 

  

Figura 5- Podemos afirmar que não se trata de bullying quando as brigas e discussões são 
casuais e pontuais, e logo as crianças já estão brincando juntas? 

 

 

Fonte: o Autor 

 

Ao analisar o primeiro gráfico pudemos perceber que quase a metade dos 

alunos não se posicionaram com relação à pergunta realizada, demonstrando certa 

insegurança ou confusão em identificar o que é bullying ou não. No segundo gráfico 

a maioria dos alunos concordaram com a afirmação da pergunta, no entanto alguns 

ainda se mantiveram neutros ou não se posicionaram. 
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Esta questão busca uma compreensão de que nem tudo é considerado 

bullying. O bullying ocorre de maneira sistemática relacionado a um determinado 

indivíduo. Processos de discussão e debates são importantes para as crianças e 

adolescentes se desenvolverem enquanto seres sociais. E este aspecto não pode ser 

escondido atrás do fenômeno do bullying. Neste resultado, os alunos se mostram 

bastante divididos sobre o assunto.  

A terceira questão vem para complementar a anterior – “Em uma situação 

onde os alunos se colocam apelidos e mesmo assim o sentimento é de alegria, 

podemos afirmar que não se trata de bullying?”. Observamos os resultados abaixo: 

 

Figura 6 - Em uma situação onde os alunos se colocam apelidos e mesmo assim o sentimento 
é de alegria, podemos afirmar que não se trata de bullying? 

 

 

        Fonte: o Autor 

 

Os resultados finais foram praticamente os mesmos dos resultados iniciais, 

ainda que o número de alunos que concordaram com a pergunta aumentou, ao 

mesmo tempo que diminuiu o número de alunos que não se posicionaram. Isto indica 

que o bullying na prática precisa ser melhor esclarecido, mas também pode indicar 
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uma má elaboração da questão, já que a negação presente na frase pode confundir 

os sujeitos no momento de resposta.  

Por último, na quarta questão dessa categoria – “Onde existe o bullying há 

desequilíbrio de poder. O agressor é mais forte ou mais velho que a vítima?”, 

buscamos observar como os alunos identificam o agressor.  

 

Figura 7 - Onde existe o bullying há desequilíbrio de poder. O agressor é mais forte ou mais 
velho que a vítima? 

 

 

        Fonte: o Autor 

 

Percebe-se no primeiro gráfico que metade dos alunos concordam com a 

pergunta, e a outra metade ou não se posiciona ou discorda. No segundo gráfico a 

maioria concorda com a afirmação da pergunta num total de 18 alunos, 5 não se 

posicionaram e 2 discordaram. De acordo com as respostas dos alunos, parece haver 

um consenso de onde existir o bullying, o agressor ser mais forte e mais velho que a 

vítima, utilizando sua força para amedrontar, buscando o respeito e a admiração de 

seus pares. 
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Neste aspecto, sobre a prática do bullying, podemos verificar que ao analisar 

as respostas dos alunos pudemos perceber uma certa dificuldade na hora de 

identificar o fenômeno, pois nem toda agressão pode ser classificada como bullying. 

Então podemos usar critérios para estabelecer e diagnosticar as atitudes e 

comportamentos que reconhecem ou identificam o bullying, entre elas: o autor ter a 

intenção de ferir seu alvo; a agressão deve ser constante, ocorrer sempre numa 

relação desigual de poder, ou seja, o agressor na maioria das vezes é mais forte e 

mais velho que a vítima, ausência de motivos que justifiquem os ataques. É muito 

importante compreender como ocorrem as práticas de bullying, seja na escola ou em 

qualquer lugar que frequentamos. Saber mais sobre o assunto ajuda a identificar as 

situações para que possamos enfrenta-lo.  

 

C)           Consequências do Bullying 

Nesta categoria, buscamos observar o nível de conscientização dos alunos 

sobre as consequências que a prática do bullying promove na vida das pessoas que 

sofrem e testemunham esse tipo de comportamento. Na primeira questão sobre a 

temática – “Você acredita que o bullying pode prejudicar o rendimento escolar do 

aluno?”. Observamos abaixo os dois gráficos construídos a partir das respostas dos 

alunos. 

 

Figura 8 - Você acredita que o bullying pode prejudicar o rendimento escolar do aluno? 
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        Fonte: o Autor 

 

Percebe-se no 1º gráfico que 15 alunos num total de 27, marcaram a 

alternativa concordo, 11 concordo totalmente e apenas 1 aluno não se posicionou. No 

2º gráfico 6 alunos marcaram a alternativa concordo e 26 marcaram a alternativa 

concordo totalmente. Isso significa que após a implementação do projeto, os alunos 

reconheceram que prática do bullying traz prejuízos para a aprendizagem 

prejudicando o rendimento escolar. 

Na questão 2 os alunos responderam à seguinte pergunta: “Ao testemunhar 

ou ser vítima de bullying o aluno deve denunciar e procurar ajuda?”. Esta questão 

busca identificar o que fazer frente a uma situação de bullying. Pelos gráficos 

construídos podemos observar que a maioria dos alunos entendem que devem 

procurar ajuda ou denunciar. 

   

Figura 9- Ao testemunhar ou ser vítima de bullying o aluno deve denunciar e procurar ajuda 
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        Fonte: o Autor 

 

Observa-se no 1º gráfico que a maioria dos alunos marcaram as alternativas 

concordo e concordo totalmente, no entanto apenas 1 aluno não se posicionou e outro 

discordou. No 2º gráfico a totalidade, ou seja, 27 alunos concordaram ou concordaram 

totalmente que onde houver situações de bullying deve-se denunciar e procurar ajuda. 

Assim, sobre as atitudes a serem tomadas frente ao fenômeno, os alunos 

percebem que o bullying é um exemplo de agressividade negativa uma vez que esta 

prática inclui agressão tanto física quanto moral, com a clara intenção de ofender, 

humilhar, constranger, excluir e discriminar, trazendo sérias consequências para as 

vítimas, onde muitas vezes as mesmas perdem o interesse pela escola, não 

conseguem se concentrar nas aulas, fator que promove a queda do rendimento 

escolar. Diante desse contexto os alunos foram unânimes em responder que que se 

deve denunciar e procurar ajuda nos casos em que se configure a prática do bullying. 

Há também as consequências relacionadas à saúde, pois segundo Ana 

Beatriz Barbosa (2015), as vítimas apresentam baixa resistência imunológica e baixa 

autoestima, stress, sintomas psicossomáticos, transtornos psicológicos, a depressão 

e em casos mais graves o suicídio.  

 

5. Considerações Finais 

           O desenvolvimento do projeto e a realização deste artigo direcionou-se para a 

temática de criar processos pedagógicos para a prevenção do bullying no âmbito 

escolar, buscando a identificação, o estudo, a análise e a discussão do tema no meio 

dos adolescentes. O presente projeto de pesquisa teve como objetivo geral identificar 

a concepção que os alunos do Colégio Estadual Francisco Neves Filho possuiam 

sobre o fenômeno do bullying, e a partir de seus conhecimentos colocar em prática a 
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proposta pedagógica. Tínhamos consciência de que não se tratava de uma tarefa 

fácil, uma vez que o bullying é um fenômeno complexo, com inúmeras causas e 

diversos tipos de manifestações, sempre prejudicando alguém ou um grupo de 

pessoas pela forma que se expressa causando dor e sofrimento. 

          Contudo, é possível enfrentar o bullying, desde que haja conscientização, 

planejamento, atitudes de compromisso e de responsabilidade e a cooperação de 

toda a comunidade escolar, salientando que o processo educacional não depende 

apenas do professor. Os pais são peças fundamentais, pois por meio do diálogo, amor 

e atenção podem contribuir para que a educação deixe de ser um processo de 

alienação em que o indivíduo aceita tudo o que lhe é imposto pelo meio social, para 

se tornar um indivíduo crítico. 

           Após a implementação do projeto foram observadas atitudes e ações dos 

alunos que passaram a olhar o fenômeno como algo cruel e nocivo que precisa ser 

levado mais à sério e não ser considerado apenas “brincadeiras de crianças”. Em 

seus relatos expuseram que o tema é bastante relevante e necessita ser abordado 

nas escolas com extrema urgência diante das consequências que pode trazer na vida 

dos envolvidos. 

          Relataram que a produção didático-pedagógica, elaborada para dar suporte à 

prática teve respaldo teórico importante para apoiar atitudes de prevenção ao bullying, 

perceberam ainda conforme demonstrado através dos gráficos, a importância de se 

denunciar a presença do fenômeno em seu meio, buscando auxilio sempre que 

preciso, não mais compactuando com esse tipo de comportamento violento e 

agressivo. 

           Observou-se através da aplicação dos questionários aplicados – no início da 

prática pedagógica (fevereiro) e após a finalização da intervenção (julho) que os 

alunos apresentaram mudanças significativas em relação a concepção do fenômeno 

no ambiente escolar.      

           Acredito que a realização deste projeto na escola contribuiu para a melhoria da 

qualidade das relações interpessoais entre os alunos e por conseguinte a melhoria no 

seu desempenho escolar. Para finalizar, acreditamos que o bullying é um fenômeno 

de extrema complexidade e que precisa ser investigado de maneira minuciosa, para 

que seja possível compreender suas diversas faces.          
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