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RESUMO 

 

 

O presente estudo aborda questões acerca do papel dos profissionais da 
educação em situações de bullying. Apresenta o conceito de bullying e várias 
maneiras de como essa prática ocorre no ambiente escolar, além da forma como 
essa prática interfere no processo de aprendizagem. A problemática levantada 
nessa pesquisa diz respeito às seguintes questões: O fracasso escolar poderia 
estar associado às situações de vitimização do bullying na escola? O que a 
escola tem feito para auxiliar o enfrentamento dessa situação pelas crianças? 
Para tal levantou-se como objetivo principal da pesquisa conhecer as diferentes 
concepções sobre violência que se refletem no bullying e cyberbullying, além de 
identificar as concepções dos professores/pedagogos sobre o bullying e 
cyberbullying e analisar as estratégias utilizadas pelos professores/pedagogos 
para lidar com esse tipo de violência no ambiente escolar. Para tanto, realizamos 
uma revisão bibliográfica sobre a temática e questionários com profissionais da 
educação. Como resultado, percebe-se que a forma apontada nas falas 
analisadas desses profissionais em direção ao combate e prevenção do bullying 
se dá através do diálogo, com a interação entre família, profissionais da 
educação e alunos.  
 
 
Palavras Chave: Bullying. Cyberbullying. Fracasso escolar. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The present study addresses questions about the role of education professionals 
in bullying situations. It presents the concept of bullying and various ways in which 
this practice occurs in the school environment, in addition to how this practice 
interferes with the learning process. The problem raised in this research concerns 
the following questions: Could school failure be associated with situations of 
victimization of bullying in school? What has the school done to help cope with 
this situation by children? For this purpose, the main objective of the research 
was to know the different conceptions about violence that are reflected in bullying 
and cyberbullying, besides identifying the conceptions of teachers/pedagogues 
about bullying and cyberbulling and analyzing the strategies used by 
teachers/pedagogues to deal with this type of violence in the school environment. 
To this end, we conducted a bibliographic review on the theme and 
questionnaires with professionals. 
 
 

Keywords: Bullying. Cyberbullying. School failure. 
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 INTRODUÇÃO  

 

 A ideia de pesquisar o tema bullying e sua relação com o fracasso 

escolar surgiu observando o comportamento de algumas crianças em escolas 

públicas com as quais trabalhei e que chegavam ao 5º ano sem saber ler. 

Eu precisava compreender o processo que levava ao fracasso escolar 

desses alunos. Preocupa-me que as escolas estejam preocupadas em incluir 

somente criança com deficiências. Não que isso não seja importante, mas 

precisariam se dirigir a todas as minorias que, por diversos motivos, não estão 

aprendendo e têm dificuldades. Isso leva a uma inquietação decorrente do 

fracasso escolar que pode ocasionar elevados índice de repetência e do 

analfabetismo funcional. E isso repercute por toda a história de vida desse 

sujeito. 

Comecei a observar que o ato de violências intencionais contra os 

alunos, que denominamos bullying, poderia influenciar o fracasso escolar. 

Assim, como o cyberbullying, uma nova forma de agressão virtual que atinge 

todas as classes sociais. 

O bullying e o fracasso escolar independem de classe social, poder 

econômico e desenvolvimento cognitivo. Atinge a todos, em esfera global, isto é, 

emocional, social e economicamente, dirigindo-se para um processo de 

exclusão. 

Na escolar (escola ou rede escolar?) onde trabalhei já presenciei 

várias cenas de bullying. Com a minha pesquisa espero contribuir um pouco 

sobre esse assunto polêmico e imprevisível, que passa por despercebido muitas 

vezes pela escola, com o discurso de que as brincadeiras são “inocentes” e que 

não vão acarretar nenhum dano, mas na verdade causam danos psicológicos as 

crianças. 

Neste sentido, me ocorreram as questões: 

O fracasso escolar poderia estar associado às situações de 

vitimização do bullying na escola? 
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O que a escola tem feito para auxiliar o enfrentamento dessa situação 

pelas crianças? 

Como objetivos desta pesquisa ficaram estabelecidos: 

- Conhecer as diferentes concepções sobre violência que se refletem 

no bullying e cyberbullying; 

- Identificar as concepções dos professores sobre o bullying e 

cyberbullying; 

- Analisar as estratégias utilizadas pelos professores para lidar com 

esse tipo de violência na escola. 

 

Bullying e Cyberbullying: concepções históricas 

 

Por muito tempo, o ato de apelidar e/ou “caçoar” de alguma pessoa 

era visto como algo inofensivo ou típico da infância e da relação entre as crianças 

e adolescentes na escola. Todavia, esse comportamento passou a ser 

considerado algo grave, devido a fatores negativos e de circunstâncias 

dramáticas que têm ocorrido em diversas partes do mundo envolvendo jovens. 

A violência está de forma ativa dentro das escolas, seja através de 

agressões físicas ou verbais, seja no extremo como episódios recentes de 

assassinatos em escolas ocorridos no Brasil feitos por alunos ou ex-alunos que 

sofreram violências que se caracterizam pelo bullying, que vem depreciando a 

identidade daquela que é vista como uma instituição educadora. 

 A prática do bullying tornou-se algo comum nos ambientes escolares, 

gerando cada vez mais comportamentos violentos, agressivos, propositais e 

repetidos, sucedidos com ou sem motivação, de forma isolada ou coletiva contra 

outros, trazendo sofrimento e os mais variados tipos de sentimentos 

desagradáveis ao indivíduo.   

   Esse tipo de violência tem deixado sequelas como: o medo, a 

angústia, a dificuldade de aprendizagem, traumas ao longo da vida e suicídio. 

Pode ser encontrada em qualquer tipo de escola (rural ou urbana, pública ou 

privada) atingindo alunos de diferentes níveis de ensino, desde a Educação 

Infantil ao Ensino Superior.  

Segundo Souza e Almeida (2011) mesmo que atualmente o tema 

tenha ganhado visibilidade, o bullying é um problema presente há vários anos, 
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embora muitos acreditarem em se tratar de termo novo. Na década de 1970, 

essa prática foi identificada e estudada pelo  professor Dan Olweus, na 

Universidade de Bergan - Noruega (1978 a 1993). Esse estudo teve grande 

repercussão na época. No entanto, não despertou muito interesse pelo governo 

norueguês. Lamentavelmente, foi preciso que três crianças entre 10 e 14 anos 

cometessem suicídio, para se olhar para essa crueldade no ambiente 

educacional, que possivelmente foi influenciada por atos de violência pelos 

colegas. A partir desse fato, as autoridades norueguesas, pressionadas pela 

população, realizaram em escala nacional a Campanha Anti-Bullying nas 

escolas (1993).  

A autora Cleo Fante (2005), citada por Quintanilha (2012) enfatiza a 

importância do pesquisador norueguês por ter desenvolvido critérios para 

diagnosticar o bullying. 

 

Dan Olweus, pesquisador da Universidade de Bergan, desenvolveu os 
primeiros critérios para detectar o problema de forma específica, 
permitindo diferenciá-lo de outras possíveis interpretações, como 
incidentes e gozações ou relações de brincadeiras entre iguais, 
próprias do processo de amadurecimento do indivíduo. (FANTE, 2005, 
p. 45) 

 

A dificuldade de encontrar bibliografias mais específicas, nos fez 

abordar o tema com autores que não discutem diretamente a relação fracasso 

escolar e bullying, em prol de promover futuras pesquisas. Dessa forma, destaco 

que dialoguei principalmente com Fante (2005), Schuchardt (2012), Santos e 

Grossi (2008), Faria e Costa (2011), Freire e Aires (2012) entre outros. 

Além da pesquisa bibliográfica, complementou-se a análise com a 

produção de dados por meio de questionários, distribuídos para professores, 

pedagogos, orientadores pedagógicos e coordenadores pedagógicos da rede 

pública, dos municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema no estado do 

Rio de Janeiro. 

Na tentativa de maiores ponderações acerca do assunto, indagamos 

sobre a formação dos educadores, o seu conhecimento diante do bullying, do 

preconceito e as estratégias pedagógicas utilizadas para prevenir e combater 

essa prática. Também questionamos sobre qual seria o papel dos profissionais 

em casos de violência escolar, quais as concepções dos profissionais acerca do 
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bullying e cyberbullying no cotidiano da escola e suas repercussões no discurso 

do fracasso escolar. 

Esses procedimentos metodológicos tiveram como objetivo refletir 

sobre o que esses educadores pensam em relação ao bullying versus escola nos 

dias atuais. 

 Sendo assim, na primeira seção, abordamos o conceito de bullying e 

os tipos que existem: bullying verbal, bullying físico e material, bullying 

psicológico e moral e cyberbullying. Também refletimos sobre o bullying como 

um fenômeno que não faz distinção entre classes sociais e que pode gerar 

sequelas desastrosas para as vítimas, causando danos irreparáveis, inclusive, 

danos emocionais que podem estar entre as causas do fracasso escolar. 

Na segunda seção realizamos um breve histórico sobre o fenômeno 

bullying e do cyberbullying: além do recorte dos primeiros estudos, leis e 

pesquisas realizadas no Brasil. Enfatizamos a diferença entre as formas de 

bullying, que podem ser: físico, verbal, social, relacional; e hoje percebemos uma 

nova prática de bullying, denominada de cyberbullying. Analisamos o fenômeno 

bullying a partir das leis brasileiras. 

Na terceira seção, foram trabalhados significados e contextos de 

violência que se relacionam ao fenômeno do bullying. Foram abordadas as 

práticas sociais que envolvem a violência, histórico de violência no mundo e no 

Brasil. Buscou-se definir violência e suas várias formas e de relacionar violência 

com o fracasso escolar. 

Na quarta seção, analisamos os questionários distribuídos para 

professores em prol de expandirmos a nossa compreensão através das 

concepções dos professores acerca dos bullying e cyberbullying. 

Na quinta seção, analisamos os questionários distribuídos para 

pedagogos, orientadores pedagógicos e coordenadores pedagógicos para 

compreendermos as concepções da equipe pedagógica acerca do bullying e 

cyberbullying no cotidiano da escola e suas repercussões no discurso do 

fracasso escolar. 

Nas considerações finais, fizemos ponderações acerca da indagação 

em questão, tais como o papel dos professores, dos pedagogos, dos alunos e 

da família na construção de ambiente, um ambiente seguro e favorável para 

aprendizagem. 
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1 TIPOS DE BULLYING 

 

Segundo Fante (2005) bullying é uma prática com atitudes agressivas, 

intimidadoras, que na grande maioria dos casos define relações de desigualdade 

entre agressores e vítimas, podendo ser através do uso da força física, para 

estabelecer uma relação de poder. É uma questão mundial presente em vários 

setores da sociedade e principalmente nas instituições de ensino. 

Nesse sentido, Fante (2005, p.28-29 apud Silva e Borges 2018, p.28) 

define bullying como: 

  

um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetidas que 
ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos 
contra outros(s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, 
intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, 
acusações injustas, atuações de grupos que hostilizam, ridicularizam e 
infernizam a vida de outros alunos, levando-o a exclusão, além de 
danos físicos, morais e materiais, são algumas manifestações do 
comportamento bullying. 

 

Essa prática se manifesta de várias maneiras, que consistem em: 

Bullying verbal, Bullying físico e material, Bullying psicológico e moral e 

Cyberbullying. 

De acordo com Silva (2010) no bullying físico e material os abusos 

ocorrem de forma extremamente hostil e se caracterizam por agressões sem 

nenhuma possibilidade de defesa, desmoralizando a vítima diante seus pares. 

São agredidas com chutes, murros, tapas, puxões de cabelo, empurrões. Outras 

são feridas por objetos, tem seus materiais escolares e pertences tomados, 

uniformes destruídos e também tem seu dinheiro roubado, que geralmente seria 

utilizado para a compra de lanches. 

 O Bullying verbal é forma indireta de agressão, sucede com 

frequência e acontece de forma crescente e progressiva, podendo ser 

caracterizado por situações onde os agressores costumam: insultar, ofender 

através de apelidos pejorativos, falar mal, acusações injustas, xingar, fazer 

gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas, "zoar" através de 

brincadeiras maldosas. 



16 
 

 A agressão psicológica e moral diz respeito à combinação das duas 

formas anteriores citadas, considerada a forma que mais deixa sequelas em 

médio prazo, influenciando no comportamento de suas vítimas por toda vida. É 

marcada por atitudes como: irritar, humilhar e ridicularizar, excluir ou isolar, 

desprezar, discriminar, ameaçar, chantagear, dominar, perseguir e difamar. 

Também são marcas comum desse tipo de bullying passar bilhetes e desenhos 

entre os colegas de caráter ofensivo, fazer intrigas, fofocas ou mexericos, que 

causam sofrimento às vítimas.  

As implicações desse tipo de agressão são graves, fazendo com que 

as vítimas desenvolvam baixa autoestima, transtornos psicológicos, dificuldade 

de aprendizagem, baixo rendimento escolar. Em muitos casos, ocorre também 

o abandono escolar, e nos casos mais extremos, a prática de massacres e o 

suicídio. 

 

1.1 Cyberbullying 

 

Com os avanços tecnológicos e advento das redes sociais como as 

plataformas Twitter, Instagram e Facebook, nas últimas décadas uma nova 

modalidade de violência, sobretudo no ambiente escolar, passou a existir: o 

bullying via internet ou cyberbullying. É um termo que define práticas de violência 

que acontecem em ambientes virtuais. O cyberbullying é uma modalidade de 

vexame público que tomou conta das redes sociais, sobretudo por meio dos 

celulares. Essa prática é mais avassaladora, por ter capacidade de alcance muito 

grande e possibilitar que os agressores fiquem no anonimato, um mecanismo 

que potencializa as agressões sem qualquer receio a defesas ou revanches por 

parte das vítimas. 

A tecnologia dificulta a identificação do agressor (ou dos agressores), 

o que aumenta a sensação de impotência e a insegurança da jovem vítima. Uma 

das características mais marcantes do cyberbullying é a possibilidade de o 

agressor agir na sombra. Ele pode criar um perfil falso nas redes sociais, abrir 

uma conta fictícia de e-mail (ou ainda roubar a senha de outra pessoa) para 

mandar seus recados maldosos e desaforados sem ser descoberto por muito 

tempo. Segundo especialistas, a internet parece ter um papel importante quando 
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o assunto é suicídio ou massacres em escolas. (GUIA BULLIYNG INFANTIL, 

2005).  

Em um estudo realizado pela ONG Plan Brasil, com estudantes 

brasileiros entre 10 e 14 anos, nas cinco regiões do país, dos 5.168 alunos que 

participaram da pesquisa, 10% já sofreram ou praticaram bullying; 16,8% foram 

vítimas ao menos uma vez e 17,7% praticaram o cyberbullying.  

Entre as vítimas, 

  

13% foram insultados pelo celular e as 87% restantes, por textos e 
imagens enviados por e-mail ou via sites de relacionamento. Em outros 
países, a relação entre bullying e cyberbullying também é crescente. 
Um estudo feito em 2009, pelo pesquisador John Palfrey, professor e 
vice-reitor para a Biblioteca e Recursos de Informação da Escola de 
Direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revela que 
42,4% dos jovens que disseram sofrer ataques de bullying virtual 
também são vítimas de agressões nas escolas. (GUIA BULLYING 
INFANTIL, 2005, 2005, p.23). 

 

Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa IPSOS revelou que o 

Brasil é o 2º país com mais casos de cyberbullying contra crianças e 

adolescentes. Crianças e adolescentes em idade escolar estão entre as 

principais vítimas em todo o mundo. (EBC1, 2018). 

O bullying é um fenômeno que não faz distinção entre classes sociais 

e está presente em escolas públicas e privadas pelo Brasil. É um tipo de violência 

camuflada que chama atenção pelo seu potencial devastador de gerar sequelas 

para as vítimas, causando danos irreversíveis, danos emocionais que 

comprometem a aprendizagem do aluno. 

 

  

                                                           
1 Empresa Nacional de Comunicação 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DO BULLYING E DO CYBERBULLYING 

 

De acordo com Santos e Grossi (2008) bullying é uma palavra inglesa 

que foi adotada em diversos países para se referir à intimidação, com brigas, 

ofensas, comentários maldosos, agressões físicas e psicológicas, repressão. 

São tipos de violências associadas a esse fenômeno, e que estão muito 

presentes na infância e na vida escolar. 

A pesquisa de Schuchardt (2012) apresenta um referencial teórico 

embasado em livros e artigos sobre a temática discutida, a partir de uma 

pesquisa bibliográfica em que o tema violência e bullying são abordados em 

diferentes períodos de publicação por um número diferenciado de autores. Entre 

esses autores podemos citar Olweus, Candau, Blaya, Yves de La Taille e 

Abramovay. 

Ainda de acordo com Schuchardt (2012) é um tema complexo que 

tem preocupado a comunidade escolar, pois toda violência inibe o potencial de 

desenvolvimento do ser humano e impossibilita o exercício da sua plena 

cidadania.  

Outro autor, como é o caso de Leão Junior (2011), faz uma revisão 

bibliográfica, onde afirma que na história da humanidade existiram inúmeras 

formas de agressão e violência. Atualmente, estas formas de violência ficam 

evidentes, através da globalização e dos veículos de comunicação como a 

internet, amostra de vídeos e conteúdos pejorativos como crimes e zombarias 

de todos os tipos.  

Um desses fenômenos profundamente caracterizados na sociedade 

contemporânea se refere à violência simbólica gerada pelo cyberbullying 

(bullying virtual), o qual se realiza através do uso da tecnologia e da comunicação 

entre celulares e principalmente da internet. Nesta modalidade de agressão são 

utilizados e-mails, telefones, mensagens por pagers ou celulares, além das fotos 

digitais ou a interferência a sites pessoais através da adoção de comportamentos 

agressivos e hostis a determinados grupos ou indivíduos, sempre com a intenção 

de causar danos e prejuízos. 

Retornando as discussões de Schuchardt (2012) observamos que a 

autora realizou uma pesquisa em que retrata o panorama histórico do bullying 
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escolar, relatando que o primeiro país a se preocupar com o fenômeno bullying 

escolar foi a Suécia, na década de 1970.  

O professor Dan Olweus, pesquisador da Universidade de Berger, foi 

o primeiro a observar esta problemática nos intervalos e em locais distantes da 

área administrativa da escola. Tal observação se tornou o marco de suas 

pesquisas. Dan Olweus desencadeou um projeto de intervenção envolvendo o 

governo e a sociedade civil numa campanha nacional de conscientização sobre 

o bullying, que é uma violência que cresce com a cumplicidade de alguns, a 

tolerância de outros e com a omissão de muitos. 

Ainda segundo a autora, o bullying passou a ser objeto de atenção 

das autoridades educacionais na Noruega somente no ano de 1983, com a morte 

de três alunos na faixa etária de 10 a 14 anos, como já comentado na introdução 

deste trabalho. Essa tragédia foi causada pelos maus tratos que recebiam de 

seus companheiros de escola, fato que tornou o ambiente escolar carregado de 

medo e tensão. Na Espanha, foram realizadas investigações para a prevenção 

da violência escolar por meio de campanhas e programas fomentados pelo 

Ministério da Educação e Ciência e pelas universidades espanholas. 

 Na Inglaterra, atualmente, desenvolvem-se alguns projetos com base 

nas campanhas realizadas na Noruega. Um dos projetos desenvolvidos foi não 

sofra em silêncio, realizado nos anos de 1991 e 1993. Tal projeto envolveu 

escolas do ensino primário e secundário com orientação disponibilizada às 

crianças envolvidas com o bullying. No ano de 1993, se realizou na Irlanda, a 

primeira conferência sobre o bullying, por meio de programas educativos 

contando com representação teatral sobre prevenção da violência. 

 Em 1996, foi realizada a Primeira Convenção Internacional sobre o 

Bullying, que desenvolveu programas e estratégias para prevenir o fenômeno 

com a criação de cursos de capacitação para professores. 

No Brasil, os primeiros estudos de acordo com Marcelo Medeiros2 

sobre bullying foram realizados pelo coordenador Aramis Lopes Neto. Foi criado 

o Programa Diga não ao Bullying, que teve como objetivo reduzir o 

comportamento agressivo entre estudantes. Esse evento foi realizado pela 

Associação Brasileira Multiprofissional e Proteção à Infância e Adolescência 

                                                           
2 Disponível em <www.rits.org.br>. Acesso em: 12 de out. 2019 
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(Abrapia), uma organização não governamental (ONG). Entretanto, no ano de 

2006, essa Associação fechou suas portas por falta de verbas.  

No ano 2000, temos referências que Fante, 2000 (apud OLIBONI, 

2008) pesquisou um grupo de 430 estudantes de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental e das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio de uma escola privada de 

Barretos (SP), e identificou que 81% dos alunos estiveram envolvidos em algum 

ato de violência no decorrer daquele ano letivo. Destes, 41% foram identificados 

como casos de bullying, sendo 18% de alunos alvos, 14% de autores e 9% de 

alvo/autores. Quanto ao local de maior incidência do bullying, em primeiro lugar, 

apareceu a sala de aula, seguido dos corredores. 

Enfim, se olharmos por uma perspectiva de base evolucionista, o 

instinto de sobrevivência associado à atmosfera competitiva tem permanecido o 

mesmo desde a evolução da raça humana. No entanto, precisamos alargar 

nosso olhar, e observar criticamente essa situação que toma proporções 

alarmantes e precisa envolver uma análise conjuntural. (Todavia, se 

compreendermos também pela perspectiva existencial, de base criacionista, o 

problema do bullying está marcado pela inaceitação do ser humano em si 

mesmo, que leva a agressões como forma de amenizá-la). 

As forças de poder têm permanecido no cenário educacional, social e 

econômico. Infelizmente, a sociedade capitalista reforça a crença do ganho e da 

força. Desde que ingressam na escola, estudantes frequentemente aprendem 

como se dar bem a qualquer custo e a se corromperem, gerando um clima de 

tensão e competição na escola. Estas táticas compreendem pressionar os 

colegas para obter respostas das provas de forma ilegal, além de espalhar 

rumores depreciativos de outros colegas, práticas estas muito danosas para a 

convivência em grupo (DONEGON, 2012). 

A pesquisa realizada por Faria e Costa (2011) sobre a violência está 

representada de várias formas, como na pobreza, na exploração econômica, 

preconceitos de raça, religião, etc. Os atingidos têm sido sempre os mais fracos 

e vulneráveis. As escolas vêm sendo alvo de grande violência, gerando um 

problema social, que se manifesta de diversas formas entre todos os envolvidos 

no processo educativo. Os dados e a discussão empreendida evidenciam que a 

violência constitui um dos grandes problemas da educação contemporânea. 
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Frente a esse contexto, em 2015, a então presidente Dilma Rousseff, 

sancionou a Lei n. 13.185, que tipifica todo ato de violência física ou psicológica 

que causa constrangimento, angústia ou dor às outras pessoas, como bullying.  

 

Essa lei instituiu o Programa de Combate à intimidação Sistemática, 

visando na inclusão de medidas para combater e prevenir atitudes 

referentes ao Bullying, que podem incidir em ambientes sociais ou 

através da rede mundial de computadores, conhecido como 

Cyberbullying, prática que tem como objetivo depreciar, enviar 

mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados 

pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de 

constrangimento psicológico e social a terceiros (Art. 3º VIII). (BRASIL, 

2015). 

 

Como mencionado acima, essa lei tem o objetivo de prevenir e 

combater o bullying, tanto na esfera pública quanto privada, orientar as 

Secretarias de Educação em todos os níveis e demais órgão da federação para 

planejamento de ações para prevenção e combate a prática de intimidação 

sistemática (bullying): 

 

Através de ações de advertência; capacitação dos professores, bem 
como toda a comunidade escolar, para que possam solucionar o 
problema; promover campanhas relacionadas ao tema como finalidade 
conscientizar os alunos e toda comunidade escolar da importância da 
empatia e respeito ao próximo, identificar e de conceder assistência 
social, psicológica e jurídica a vítima e  autores evitando ao máximo a 
punição aos agressores, minimizando assim qualquer forma de 
violência existentes no ambiente escolar. (Art. 4º da Lei nº 
13.185/2015). 

 

No ano de 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei n. 

13.663 de 14 de maio de 2018, que altera o Artigo 12 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação), incluindo o conceito de bullying na LDB, uma 

temática muito presente na vida de crianças e adolescentes. Essa lei propõe que 

as escolas tenham ações pedagógicas de combate e prevenção ao bullying, visto 

que, tal prática está muito presente no ambiente escolar.  

A Lei n. 13.663/18, que altera o Art. 12 da LDB3, ratifica medidas 

propostas na Lei n. 13.185/2015, destacando a importância de promover 

medidas para “conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de 

                                                           
3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino”. (BRASIL, 2015)  

 A escola é um contexto que propicia desenvolvimento de habilidades, 

competências, formação e desenvolvimento de conceitos, saberes e opiniões, 

por isso tem o papel fundamental de buscar alternativas para o enfrentamento e 

prevenção do bullying (FREIRE E AIRES, 2012) 
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3 SIGNIFICADOS E CONTEXTOS DE VIOLÊNCIA QUE SE RELACIONAM 

AO FENÔMENO DO BULLYING 

 

Esta seção tem por finalidade retratar as formas de violência e 

agressividade que são evidenciadas na sociedade moderna, formas essas que 

influenciam diretamente na formação do cidadão. Sem nos esquecermos que 

por se tratar de uma questão social atravessa toda história da humanidade, 

presente em todas as culturas e níveis sociais. 

 Segundo Oliveira e Gomes (2002) cada sociedade classifica os 

homens de acordo com a sua visão e padrão de normalidade, criando e 

categorizando pessoas, moldando o indivíduo e sendo moldada por ele. 

Caracterizam assim, o ato violento revestido de diversas formas, que tem como 

consequência uma ruptura do que é dito como normal em uma determinada 

sociedade. As práticas violentas são tão antigas quanto à existência do homem, 

violência muitas vezes utilizada para imposição de viés ideológico e supremacia 

de uma raça ou de uma sociedade.  

 

3.1. Abordagem histórica e social das práticas sociais que envolvem a 

violência 

 

A prática da violência sempre esteve presente na sociedade: é algo 

que se reflete no ser humano e social, podendo ser encontrada de várias formas 

e em diversas partes do mundo.  

A violência desempenha papel histórico nas relações sociais. 

Encontramos relatos de atos violentos ao logo da história da humanidade. O 

assassinato de Abel por Caim nos registros bíblicos, primeiro ato de violência 

humana de que se tem registro, a escravidão imposta pelos faraós no Antigo 

Egito, a prática de decapitação, enforcamento, crucificação e a entrega de 

inimigos às feras como diferentes formas de violência na antiga Roma e em 

diferentes territórios do Mundo Antigo. Também, vale lembrar as Cruzadas, 

conflitos entre católicos e mulçumanos, que do século XI ao XIV deixaram 

milhares de mortos. 

Outro acontecimento, que precisa ser lembrado, diz respeito aos 

processos de colonização nas Américas, onde se estima que seis milhões de 
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pessoas perderam a vida na captura e tráfico de escravos ao longo de quatro 

séculos e 10 milhões de nativos das Américas morreram nas mãos dos 

colonizadores europeus (OMS, 2002).  

Também, precisamos destacar, como extremos atos de violência, as 

duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, que 

deixou aproximadamente 10 milhões de mortos; e a Segunda Guerra Mundial, 

que ocorreu na primeira metade do século XX. 

Além destas, o confronto entre as nações foi marcado pelo holocausto 

que vitimou aproximadamente seis milhões de pessoas entre judeus, ciganos, 

homossexuais, testemunhas-de-Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores 

políticos entre outros. Estima-se que no período da Segunda Guerra cerca de 50 

milhões de pessoas foram mortas (OMS, 2002). 

Com a chegada dos portugueses, outras formas de violência 

marcaram a história do Brasil: revoltas sociais, escravidão, opressão e 

desigualdade social.  

Bernaski e Sochodolak (2016) comentam que a construção social do 

Brasil ocorreu de maneira violenta, à custa da subjugação de muitas etnias 

originárias, da concentração de riquezas, principalmente, as terras, que foram 

divididas entre poucas pessoas, a escravização dos africanos, etc. A realidade 

era produzida no cotidiano, nas práticas sociais, marcadas por conflitos gerados 

entre escravos e imigrantes, no final do século XIX e no início do XX. 

Ainda segundo os autores mencionados anteriormente, podemos citar 

dois grandes movimentos sociais naquele período. Refiro-me às Revoltas 

ocorridas no Brasil Colônia, como as nativistas: Revolta de Beckman, Guerra dos 

Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos e as 

consideradas separatistas, como: Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. 

Outros acontecimentos que carregaram consigo forte teor de violência 

foram: A Cabanagem, Balaiada, Guerra dos Farrapos, exemplos de conflitos 

ocorridos no período imperial pela independência do Brasil. O período de 

Ditadura Civil-Militar de 1964, por sua vez, produziu, de ambos os lados, muita 

violência.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2002) “os totais 

estimados de mortes relacionadas a conflitos foram, entre os séculos XVI e XX, 

respectivamente, por século: 1,6 milhões; 6,1 milhões; 7,0 milhões; 19,4 milhões; 
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e 109,7 milhões”. Esses são exemplos de como a violência esteve inserida ao 

longo da história da humanidade, e de como esses atos violentos influenciaram 

o mundo contemporâneo. 

 

3.2. Definição de violência  

 

A Organização Mundial da Saúde define violência como: “O uso 

intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou 

tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação” (OMS, 2002). 

 A definição utilizada pela Organização Mundial da Saúde (2002) 

associa intencionalidade com a prática do ato propriamente dito, 

independentemente do resultado produzido. Os incidentes não intencionais tais 

como a maioria das lesões de trânsito e queimaduras acidentais estão excluídos 

da definição. A inclusão da palavra "poder", além da frase "uso da força física", 

amplia a natureza de um ato violento e expande o entendimento convencional 

de violência de modo a incluir aqueles atos que resultam de uma relação de 

poder, inclusive ameaças e intimidações.  

Ainda segundo o documento da OMS citado anteriormente, o "uso do 

poder" também serve para incluir negligência ou atos de omissão, além de atos 

violentos mais óbvios de perpetração. Assim, "o uso da força física ou do poder" 

deve ser entendido de forma a incluir a negligência e todos os tipos de abuso 

físico, sexual e psicológico bem como o suicídio e outros atos de auto abuso. 

Ainda segundo a OMS (2002), essa definição de violência cobre uma 

ampla gama de consequências, inclusive dano psicológico, privação e 

deficiência de desenvolvimento. Ela reflete um reconhecimento cada vez maior 

por parte dos pesquisadores e profissionais acerca da necessidade de incluir a 

violência que não resulta necessariamente em lesões ou morte, mas que, 

contudo, oprime as pessoas, as famílias, as comunidades e os sistemas de 

assistência à saúde no mundo todo.  

Muitas formas de violência contra mulheres, crianças e idosos, por 

exemplo, podem resultar em problemas físicos, psicológicos e sociais que não 

necessariamente levam a lesões, invalidez ou morte. Essas consequências 
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podem ser imediatas, bem como latentes, e podem perdurar por anos após o 

abuso inicial.  

Assim sendo, definir os resultados somente em termos de lesões ou 

mortes limita a compreensão da totalidade do impacto da violência sobre as 

pessoas, às comunidades e a sociedade como um todo (OMS, 2002).  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) a violência é 

tipificada e dividida em três grandes categorias, conforme as características de 

quem comete o ato de violência:  

— Violência dirigida a si mesmo (auto infligida); 

 — Violência interpessoal; 

 — Violência coletiva.  

Essa categorização inicial faz a distinção entre a violência que uma 

pessoa inflige a si mesma, a violência infligida por outra pessoa ou por um 

pequeno grupo de pessoas, e a violência infligida por grupos maiores como, por 

exemplo: Estados, grupos políticos organizados, grupos de milícia e 

organizações terroristas. dessas 

Cada uma três grandes categorias é posteriormente dividida para 

refletir tipos mais específicos de violência: 

- infligida, a violência auto infligida é subdividida em comportamento, 

violência auto suicida e auto abuso. 

 O primeiro inclui pensamentos suicidas, tentativas de suicídio - 

também chamados de "parassuicídio" ou "autolesão deliberada" em alguns 

países  e suicídios completados. O auto abuso, por outro lado, inclui atos como 

a automutilação.  

- Violência interpessoal: a violência interpessoal é dividida em duas 

subcategorias: 

 - Violência da família e de parceiro(a) íntimo(a) - ou seja, violência 

que ocorre em grande parte entre os membros da família e parceiros íntimos, 

normalmente, mas não exclusivamente, dentro de casa. · 

-  Violência comunitária – violência que ocorre entre pessoas sem 

laços de parentesco (consanguíneo ou não), e que podem conhecer-se 

(conhecidos) ou não (estranhos), geralmente fora de casa.  

O primeiro grupo inclui formas de violência, tais como abuso infantil, 

violência praticada por parceiro íntimo e abuso contra os idosos. O segundo 
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grupo inclui violência juvenil, atos aleatórios de violência, estupro ou ataque 

sexual por estranhos, bem como a violência em grupos institucionais, tais como 

escolas, locais de trabalho, prisões e asilos.  

A violência coletiva é subdividida em violência social, política e 

econômica. Diferentemente das outras duas categorias, as subcategorias de 

violência coletiva sugerem a existência de motivos possíveis para a violência 

cometida pelos grandes grupos de pessoas ou pelos estados. 

 A violência coletiva cometida para seguir uma determinada agenda 

social inclui, por exemplo, crimes de ódio cometidos por grupos organizados, 

atos terroristas e violência de multidões. A violência política inclui guerras e 

conflitos de violência pertinentes, violência do Estado e atos semelhantes 

realizados por grupos maiores. A violência econômica inclui ataques de grupos 

maiores motivados pelo ganho econômico, tais como ataques realizados visando 

a interromper a atividade econômica, negar acesso a serviços essenciais ou criar 

segmentações e fragmentações econômicas.  

Outra questão abordada pelo relatório mundial da OMS (2002) é a 

natureza dos atos violentos que pode ser: — física; — sexual; — psicológica; — 

envolvendo privação ou negligência. Esses quatro tipos de atos violentos 

ocorrem em cada uma das grandes categorias e de suas subcategorias antes 

descritas, exceto a violência auto infligida (OMS, 2002). 

Essa tipologia, mesmo imperfeita e longe de ser universalmente 

aceita, fornece uma estrutura útil para se compreender os complexos padrões 

de violência que ocorrem no mundo, bem como a violência na vida diária das 

pessoas, das famílias e das comunidades. Ao captar a natureza dos atos 

violentos, a relevância do cenário, a relação entre o perpetrador e a vítima, e, no 

caso da violência coletiva, as prováveis motivações para a violência, ela também 

supera muitas das limitações de outras tipologias. Contudo, tanto na pesquisa 

quanto na prática, as fronteiras entre os diferentes tipos de violência nem sempre 

são tão claras (OMS, 2002). 

Em contrapartida, Minayo (2006) aborda estudos científicos da área 

da saúde com pelo menos três correntes que buscam explicar a violência.  

Na primeira estão os autores que sustentam a ideia de que ela é 

resultante de necessidades biológicas. Muitos estudos consideram que o 
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comportamento violento é uma resultante dos condicionamentos biogenéticos, 

sendo, portanto, um fenômeno inerente à natureza humana;  

Na segunda, aqueles que a determinam a partir, exclusivamente, do 

arbítrio dos sujeitos, como se os resultados socialmente visíveis dependessem 

da soma dos comportamentos individuais, ou se a violência fosse resultante de 

doença mental, ou ainda, estivesse vinculada a determinadas concepções 

morais e religiosas; 

 Na terceira, estão os autores que consideram a violência como um 

fenômeno eminentemente social em intrincada relação com predisposições 

genéticas e traços de personalidade. 

Portanto, é importante destacarmos que mesmo sendo um fenômeno 

sócio histórico, a violência não é, em si, nem uma questão de saúde pública e 

nem um problema médico típico. Mas, segundo Minayo (2006, p. 45), apoiada 

nos estudos mencionados, a violência afeta fortemente a saúde, porque: 

 1) provoca morte, lesões e traumas físicos e um sem-número de 

agravos mentais, emocionais e espirituais; 

 2) diminui a qualidade de vida das pessoas e das coletividades; 

 3) exige uma readequação da organização tradicional dos serviços 

de saúde; 

 4) coloca novos problemas para o atendimento médico preventivo ou 

curativo; 

 5) evidencia a necessidade de uma atuação muito mais específica, 

interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, visando às 

necessidades dos cidadãos. 

 

3.3. Violência e fracasso escolar: podemos estabelecer uma relação? 

 

No Brasil, embora a História da Educação nos apresente a evasão e 

desistência da escola por crianças e jovens desde o início do século passado, o 

fenômeno do fracasso escolar, como um discurso institucionalizado, surgiu com 

mais força, nas últimas décadas do Século XX, quando a maioria da população 

pertencente às classes populares teve acesso à escola. 

Segundo Ferreira (1998), a expressão fracasso pode ser entendida 

como: desgraça; desastre; ruína; perda; mau êxito; malogro. Então, fracasso 
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escolar poderia ser interpretado como mau êxito na escola, caracterizado, na 

compreensão de muitos, como reprovação e evasão escolar.  

Consideramos essa expressão em seu sentido mais amplo: além da 

reprovação e da evasão, a aprovação com baixo índice de aprendizagem, 

retratado nas escolas pela aprovação por conselho de classe. Este tipo de 

procedimento muito nos preocupa, pois significa que o aluno estaria reprovado, 

já que não aprendeu o mínimo necessário para aprovação. 

De acordo com Patto (1999) apud Forgiarini e Silva (2007) é possível 

perceber que o fracasso escolar persiste ao longo da história da educação e da 

escola pública brasileira e parece estar imune às ações já desenvolvidas nas 

tentativas de sua superação.  

O fracasso no ambiente escolar é utilizado para definir circunstâncias 

de baixo desempenho escolar, dificuldades de aprendizagem e/ou 

comportamentais, reprovações, defasagem ano/série/idade e evasão escolar, 

currículo e práticas pedagógicas inadequadas. (FORGIARINI E SILVA, 2007) 

Por muito tempo, o fracasso escolar foi caracterizado como algo 

pertinente ao aluno, a questões internas do indivíduo, à família e nível social da 

criança e do adolescente, sem levar em consideração fatores extras familiares e 

pessoais, sem levar em consideração questões da própria instituição escolar, 

como práticas pedagógicas, contato entre professor-aluno, bem como, aluno-

aluno, tirando assim a responsabilidade da instituição escolar.  

O fracasso escolar no interior da escola pública, como pressuposto da 

realidade social é construído historicamente. Para entendermos é preciso 

contextualizar e compreender a realidade em que está inserido, visto que há 

várias circunstâncias que pode levar ao insucesso escolar.  

Compreender a realidade precisa ser o primeiro passo para agir de 

forma a organizar o enfrentamento do fracasso escolar, que vai além da evasão 

e da repetência. A aprovação com baixo rendimento também caracteriza o 

fracasso, que define o descontentamento e insucesso resultantes de posturas 

de educadores e educandos vivenciadas no contexto escolar (FORGIARINI e 

SILVA, 2007). 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP, 2018) mostram que 62,2% dos alunos que ingressam na 

1º  ano série do Ensino Fundamental foram reprovados em algum momento do 
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curso e 16,2% desistiram dos estudos no ano 2018. Segundo a mesma pesquisa 

27,5% dos alunos que iniciam o Ensino Médio não o concluem, e cerca de 51,7% 

foram reprovados em alguma série.  

As explicações que se têm utilizado para o mesmo nos meios 

escolares e nas sociedades, em nada tem contribuído para reverter essa 

situação, pois a explicações baseiam em mitos construídos sob forte influência 

ideológica. Esses mitos já deveriam ter sido superados, mas aparecem, ainda 

hoje, em trabalhos acadêmicos, e na prática pedagógica dos professores como 

justificativa do fracasso. Me refiro a postura “bancária” de educação a que se 

refere Paulo Freire, o conhecimento sendo visto como uma doação daqueles que 

julgam ter mais conhecimento intelectual que outros. 

No discurso do fracasso escolar, entendemos a relação professor-

aluno com o professor sempre sendo aquele que irá ensinar, e o aluno o que irá 

aprender. Diferente do que profere Freire (1996) “Quem ensina aprende ao 

ensinar. É quem aprende ensina ao aprender” (p.25). 

 Diante desse contexto, o conhecimento deixa de ser algo elaborado, 

construído, e passa a ser concebido e praticado como algo estático, 

comprometendo até mesmo a criatividade dos alunos. Na verdade, essa relação 

ensino-aprendizagem que se apresenta grande parte das vezes de maneira 

mecânica, constitui-se, segundo Freire (1996), como: “uma visão distorcida da 

educação, onde não há criatividade, não há transformação, não há saber” (p.58). 

A prevalência das práticas agressivas e de intimidação no ambiente 

escolar contribui para o insucesso escolar. De acordo com Bossa (2002) citada 

por Rodrigues e Chechia (2017) não basta só inteligência para uma boa 

aprendizagem escolar, mas que o sujeito tenha uma personalidade sadia e 

emocionalmente madura. 

Bossa (2002) citada por Rodrigues e Chechia (2017) complementa 

que, tão importante como a relação do indivíduo consigo mesmo, são as relações 

interpessoais que se processam entre o aluno e seu mundo social e emocional. 

Segundo Saraiva; Pereira; Zamith-Cruz (2011) apud Saraiva; Pereira; 

Cruz (2019), os envolvidos (vítimas, agressores e os observadores), a curto e 

em longo prazo, enfrentam dificuldades para se relacionar, ocasionando 

dificuldades acadêmicas, afetivas e sociais. Os problemas de comportamento 

estão com frequência relacionada com dificuldades de aprendizagem, insucesso 
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acadêmico, desligamento progressivo do meio escolar e abandono escolar 

precoce. 

Já para Dias (2013) apud Rodrigues e Chechia (2017), os 

relacionamentos interpessoais são grandiosamente valiosos para 

concentricidade da vida social e também do desenvolvimento da aprendizagem 

do indivíduo; e obter ou desenvolver relacionamentos faz com que a rede de 

relações sociais seja mais forte e durável. 

Portanto, a instituição-escola, que teria como objetivo promover a 

progresso das condições de vida dos indivíduos termina por colaborar para o 

aumento do fracasso escolar, ao focar o fracasso somente no aluno, 

desconhecendo as formas de violências existentes no ambiente escolar que gera 

angústia e sofrimento, dificultando o processo de aprendizagem e até mesmo a 

permanência do aluno no ambiente escolar.  
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4 CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES ACERCA DOS BULLYING E 

CYBERBULLYING  

 

4.1 Significado de Bullying e Cyberbullying para os professores 

Nesta seção faremos uma análise dos questionários respondidos por 

professores de duas escolas de ensino fundamental localizadas no município de 

Santo Antônio de Pádua e Miracema, dois municípios da Região Noroeste 

Fluminense. 

Nossa intenção nesta fase da pesquisa é análise e tentar 

compreender como os professores dessas escolas definem o significado de 

bullying e cyberbullying e se as respostas convergem entre si e se encontram 

próximas às pesquisas já realizadas sobre a temática, a partir de um diálogo com 

os conceitos apresentados nos periódicos e textos estudados. 

 

O bullying para mim é um ato de extrema covardia que ditos “seres 

humanos” cometem, com prazer de ver o “outro” humilhado, 

massacrado, colocado ao ridículo e com isso, leva a traumas 

incalculáveis  (Vitória4). 

É um ato de covardia pela internet. É a forma de hostilizar, humilhar o 

“outro” virtualmente. (Vitória). 

Para mim bullying é uma forma de violência verbal contra uma pessoa 

(Dolores)5 

É a violência continuada de um aluno ou grupo face a um aluno ou um 

grupo específico (Mara6). 

Bullying virtual acontece nas redes sociais, na internet. (Mara).  

 
 

Parece haver um consenso entre as respostas das três professoras 

que responderam aos questionários. Dolores e Mara definem diretamente o 

bullying e cyberbullying como comportamentos violentos. Vitória, em resposta às 

duas perguntas, enfatiza o caráter de humilhação ao outro e ao mesmo tempo 

de vulnerabilidade quando aquele que sofre bullying ou cyberbullying é vitimado 

com ofensas e hostilidade.  

                                                           
4 Nome fictício atribuído a professora 1. 
5 Nome fictício atribuído a professora 2. 
6 Nome fictício atribuído a professora 3. 
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Como já mencionado anteriormente na seção I deste trabalho, em 

concordância com a definição das professoras, bullying é 

 

 [...] um fenômeno que se refere a ações agressivas e gratuitas contra 
uma mesma vítima, que ocorrem num período prolongado de tempo e 
são marcadas pelo desequilíbrio de poder. Ele difere de outros tipos de 
agressões justamente pelo fato de ser um comportamento repetitivo, 
deliberado e intencional, não se referindo a divergências de ponto de 
vista ou de ideias contrárias que provocam desentendimentos e brigas 
(FANTE, 2005, 2008a apud FREIRE E AIRES, 2012, p.56).  

 

O mesmo consenso parece haver em relação ao conceito de 

cyberbullying:  

 

O ciberbullying se caracteriza pelo uso de e-mails, mensagens de 
celulares, fotos digitais e sites pessoais difamatórios como recursos 
para a adoção de comportamentos repetidos e hostis, de um indivíduo 
ou grupo, que pretende causar danos a outros. Os agressores que 
utilizam o ciberbullying se motivam pelo anonimato, pois utilizam 
apenas apelidos ou se fazem passar por outras pessoas (FANTE & 
PEDRA, 2008, Idem, Ibidem). 

 

Esse tipo de comportamento não vitima somente o agredido; o 

agressor também se torna vítima do sistema sócio institucional em que está 

inserido. 

 Não temos dúvida de que há um desequilíbrio de poder entre vítima 

e agressor, que se estende para uma condição de hegemonia e vulnerabilidade 

numa hierarquia de poderes desigual. Esse desequilíbrio de poder que hoje se 

expressa de forma acentuada na escola retrata as desigualdades sociais em 

todos os níveis: econômico, político, de acesso a bens culturais, questões 

relacionadas à gênero, etnia e sexualidade.  

Por isso a importância de evidenciarmos que dentro do fenômeno do 

bullying e cyberbullying que se referem a uma extrema violência simbólica, que 

muitas vezes vem acompanhada de violência física, também, questões que 

ainda permanência polêmicas como a proximidade conceitual que envolve 

bullying e preconceito, e que necessita de uma explicação mais detalhada para 

compreendermos as nuances que envolvem o processo do “bullying”. 
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4.2 Bullying e Preconceito: Qual a diferença para os professores? 

 

Na pesquisa, fizemos um levantamento sobre a compreensão dos 

professores sobre bullying e preconceito. Todos os professores relataram existir 

diferença do bullying para o preconceito, não associando o primeiro ao outro, 

como aponta a professora Vitória: 

  

Não acho que bullying e preconceito, sejam a mesmas coisas. Bullying 
tem ato a ser cometido. Ou seja, é algo praticado com intencionalidade, 
com prazer. Já preconceito, é algo que pessoa julga, condena, pratica, 
mas, muitas vezes os faz, sem intenção, aí se transforma em bullying. 
(Vitória). 

 

Já a professora Dolores cita não acreditar na relação entre ambos: 

 

Não, acredito que preconceito seja mais especifico, já o bullying o 
agressor pratica contra qualquer pessoa desde que esta seja 
vulnerável.  (Dolores). 

  

Para a professora Mara: 

  

O preconceito é relativo à raça, credo, bullying é violência sem que haja 
uma classe por trás.  (Mara). 

 

Tais descrições vêm contrapondo o que Oliveira e Votre (2006), 

abordam: que o bullying é a ponta do iceberg da discriminação, um indício do 

quanto às pessoas estão envolvidas com estereótipos culturais, que são 

produzidos conjuntamente por homens e mulheres na sociedade, especialmente 

em instituições familiar e escolar, e reproduzido por crianças e jovens. 

Corroborando, Antunes e Zuin (2008, p. 7) apontam a grande 

proximidade entre os termos: 

 

“bullying” e “preconceito”, julgando tratarem-se do mesmo fenômeno: 
Na verdade, o bullying se aproxima do conceito de preconceito, 
principalmente quando se reflete sobre os fatores sociais que 
determinam os grupos-alvo, e sobre os indicativos da função psíquica 
para aqueles considerados como agressores.  

 

Sendo assim, como se pode perceber, não há consenso sobre o 

sentindo de bullying e preconceito para os educadores e o que se tem 
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encontrado na literatura acadêmica sobre o tema, sendo necessário um trabalho 

mais efetivo junto a esses educadores para compreensão efetiva do que venha 

a ser bullying.  

 

4.3 Estratégias pedagógicas encontradas pelos professores para o 

enfrentamento do bullying e cyberbullying? 

 

Ao perguntarmos sobre estratégias pedagógicas utilizadas pelos 

professores para enfrentar e combaterem as práticas de bullying, obtivemos as 

seguintes respostas: 

 

Eu sou muito de trabalhar com a realidade. Acho que palestras com pessoas 
vítimas do bullying, seu ato de superação. Famílias que perderam seus entes 
queridos para o bullying. Trazer à tona, o verdadeiro significado que o 
bullying causa nas pessoas. Mostrar o estrago que isso faz na alma das 
pessoas. (Vitória). 
 

O tema deve ser trabalhado com conscientização através de palestras, rodas 
de conversas e projetos. Devem ser criados ambientes propícios para que os 
alunos consigam se sentir à vontade para discutir sobre o assunto. (Dolores). 
 

Como todos os temas atuais, a conscientização e discussão é essencial. 
(Mara). 

 

A partir das respostas dos professores referentes às estratégias 

pedagógicas utilizadas para prevenir e combater as práticas de bullying, 

observamos que duas das professores abordaram práticas coletivas, como 

palestras, roda de conversa. Sendo abordada por um docente, uma forma 

genérica sem propor práticas para prevenção e combate. 

Fante (2005, p. 7) destaca que este é: “um fenômeno complexo e de 

difícil solução, portanto é necessário que haja um trabalho de esclarecimento e 

sensibilização por parte dos educadores. As ações são relativamente simples e 

de baixo custo, podendo ser incluídos no cotidiano das escolas, inserindo-as 

como temas transversais em vários momentos pedagógicos”  

Pois é importante entender que é papel da escola identificar e buscar 

conhecer como são formados esses grupos de alunos que vitimam e são 

vitimados pelo bullying. Como funcionam estes grupos e quem são os líderes. 

São grupos que nascem e se mantêm de modo diferenciado dentro da escola. 
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Destarte, é importante que a escola conheça o que se passa no seu interior, já 

que, o que acontece ao entrar no portão da escola começa a fazer parte das 

abordagens pedagógicas de uma escola. 

 

4.4. A influência do fenômeno de bullying e cyberbullying no discurso do 

fracasso escolar na visão dos professores  

 

Na fala dos professores em relação ao fracasso escolar e a influência 

do bullying nesse processo, observamos que segundo a fala da professora 

Vitoria o bullying está diretamente relacionada ao fracasso escolar. 

  

O bullying é uma das causas do fracasso escolar sim. Como uma 
criança que sofre bullying terá “cabeça” para estudar, se o local onde 
a mesma estuda, é o local em que ela sofre humilhações, deboches, 
indiferenças? Essa “criança” nunca terá ânimo e nem força de vontade 
para estudar.  Vitória 

 

Nessa perspectiva, Carpenter; Ferguson, 2011, p. 124 citado por 

Santos (s/d) destacam as consequências do bullying “são bastante amplas e 

afetam todos os envolvidos, principalmente a vítima, que é a mais prejudicada, 

pois, poderá sofrer os efeitos das humilhações por parte da vida, causando 

consequências físicas, emocionais e na vida escolar”.  

Não se pode negar que o bullying afeta diretamente o 

desenvolvimento escolar de uma criança. Por ser constantemente maltratada, a 

criança começa a concentrar suas forças em encontrar alternativas para escapar 

do sofrimento. 

 Assim, vive em estado de alerta constante e suas preocupações 

passam dominar suas emoções, afasta-se das outras crianças para evitar os 

bullies7 na tentativa de chegar a casa em segurança. Estudar, passa a não ser 

prioridade, não consegue se concentrar nas aulas, evita participar dos trabalhos 

em grupos e das atividades extracurriculares.  

Inicia-se, então, uma série de efeitos consequentes, quando suas 

notas começam a cair; os pais e professores começam a pressioná-la e seus 

níveis de estresse se elevando ainda mais. Em muitos casos, acaba sendo 

                                                           
7 Valentões. 
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reprovada e até desiste de estudar. É lamentável constatar que o bullying exerce 

um poder, uma forma de violência simbólica capaz de ameaçar o futuro 

educacional e as oportunidades de vida pessoal e escolar de uma criança. Ao 

se sentir humilhada e perceber sua autoestima abalada, ela pode deixar de 

aproveitar oportunidades que poderiam lhe permitir uma vida escolar mais 

estável e possivelmente uma carreira profissional mais bem-sucedida. 

 

Acho que cada caso é um caso, pois bullying está relacionado também 
com quem recebe, acredito eu que em um momento da vida todos já 
foram vítimas do bullying, há pessoas que conseguem lidar com isso e 
não interfere em nada em suas vidas, alguns já sofrem danos 
desastrosos. É o fracasso escolar pode ser um motivo entre os vários 
para o agressor encontre sua vítima. (Dolores).  
 

Trabalho em primeiro segmento, não tem como mensurar essa 
questão. (Mara). 
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5 CONCEPÇÕES DA EQUIPE PEDAGÓGICA ACERCA DO BULLYING E 

CYBERBULLYING NO COTIDIANO DA ESCOLA E SUAS REPERCUSSÕES 

NO DISCURSO DO FRACASSO ESCOLAR 

 

Nesta seção iremos analisar os questionários respondidos por 

pedagogos de duas escolas de ensino fundamental localizadas nos municípios 

de Santo Antônio de Pádua e Miracema – RJ. 

Após analisar como os professores compreendem e definem o 

significado de bullying e cyberbullying, nessa fase da pesquisa analisaremos 

como os pedagogos, orientador pedagógico e coordenador pedagógico define 

essa temática e se as respostas convergem entre si, dialogando com os 

conceitos apresentados nos periódicos e textos estudados. 

Nos questionários realizados com os Pedagogos, observamos 

através de suas falas, que, mesmo sendo o bullying de origem inglesa, todos 

apresentam ter um conhecimento adequado sobre o correto significado do 

termo, bem como sua versão virtual o cyberbullying 

Alex8 afirma que o bullying caracteriza “[...] atos de violência 

repetitivos que levam uma pessoa às práticas de atos que o fazem sentirem-se 

maiores diante de quem estão inferiorizando”.  

Já Júlio9 define bullying como brincadeira. “Para mim é quando 

“brincadeiras” repetidas acontecem sem consentimento da pessoa”.  

“Entendo que bullying é a pratica de atos violentos, intencionais e 

repetidos contra determinada pessoa.” (Gerson10). 

“É um tipo de agressão física psicológica contra alguém.” (Rita11) 

A partir das falas dos profissionais, podemos afirmar que todos 

compreendem de forma consensual que são atitudes agressivas, que acontecem 

impetuosamente de forma física ou verbal, repetitivas e intencionais, com a 

finalidade de constranger, causando dor, angústia, sofrimento e afastamento dos 

que sofrem este tipo de humilhação e pode prejudicar o aprendizado e 

fragilizando os alunos.  

                                                           
8 Nome fictício atribuído ao Pedagogo 1. 
9 Nome fictício atribuído ao Pedagogo 2. 
10 Nome fictício atribuído Orientador Pedagógico. 
11 Nome fictício atribuído Coordenador Pedagógico . 
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Ao serem questionados sobre a relação do preconceito e bullying, os 

profissionais não estabelecem relação entre ambos.  

“Preconceito é aquilo concebido de forma superficial e possivelmente 

equivocado. Preconceito é um sentimento raso e hostil.” (Alex). 

“Toda forma de segregação de uma pessoa ou grupo. Defino como 

ações segregadoras, relacionadas a modo de ser e viver de um indivíduo ou 

grupo.” Sobre a relação de bullying e preconceito ele respondeu: Não. Assumem 

diferentes significados, inclusive em diferentes contextos. “Pode ser que em 

alguns casos, estejam juntos em ações, mas não são iguais.” (Júlio). 

 “Preconceito é todo conceito formado antecipadamente e sem 

fundamento, por exemplo, aquela pessoa ignorante”. A pessoa pode 

desconhecer um determinado assunto e não deveria ser julgada antes de saber 

suas habilidades outras, já o bullying é intimidação sistêmica contra alguém. 

(Gerson). 

“Julgamento precipitado em relação a alguém ou algum 

comportamento. Pois em muitos casos de bullying é praticado contra pessoas 

que tem proximidade.” (Rita). 

Dessa forma, os profissionais que responderam aos questionários 

também destacam suas responsabilidades frente ao bullying, afirmando que seu 

trabalho e seu papel “é fundamental”, pois é o Pedagogo também o responsável 

pela mediação e a intervenção, pois devem sempre acompanhar e interagir com 

toda comunidade escolar, estabelecendo uma parceria com eles, uma boa 

relação entre si, para obterem resultados positivos numa troca de experiências 

e conhecimentos constantes. 

Para o Pedagogo “antes de tudo, é preciso ter a capacidade de se 

colocar no lugar do outro com diálogos intensos e a busca pelo trabalho da 

empatia.” (Alex). 

 “Enquanto orientador Pedagógico, algumas intervenções são 

necessárias através de projetos que abordam essa temática, bem como ações 

individuais quando necessário. Assim, trabalhamos com estudantes os conceitos 

e a prática do respeito mútuo, diálogo, solidariedade, empatia, ou seja, que a os 

mesmos aprendam a ser colocar no lugar do outro, conquistando um ambiente 

seguro, favorável ao aprendizado e convívio social.” (Gerson). 
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Corroboramos com Cole e Cole (2004), que abordam que o meio mais 

eficaz para controlar a agressão diz respeito ao comportamento pró-social ou à 

empatia, ou seja, a capacidade para sentir o que o outro está sentindo e 

solidarizando-se com ele. 

Outro fator observado na fala dos profissionais é a inclusão da família 

e o diálogo entre os envolvidos. Vítima, agressor, família e os profissionais da 

educação.  

“Sim. Em conversa com ambas as partes, e também com familiares. ” 

(Rita). 

“Agimos através de conscientização coletiva, através de palestras, 

conversas individuais e com as famílias. Murais informativos e panfletos 

informativos. ” (Júlio). 

Partindo desse pressuposto, Fante (2005) aborda que a prevenção e 

a intervenção do bullying no contexto escolar se dão na escola, a partir da 

conscientização da comunidade sobre o fenômeno e a consequências geradas 

por ele. 

Os profissionais da educação, bem como os pais devem observar 

para identificar alunos que sofrem e praticam bullying direto. A partir dessa 

descoberta podem-se evitar atitudes catastróficas. 

Analisando as respostas apresentadas pelos pedagogos, podemos 

perceber que os conhecimentos de ambos buscam desenvolver mecanismos 

coletivos para trabalhar esse tema com a comunidade escolar, através de 

palestras, diálogos desenvolvendo a compreensão e a participação de todos 

para construção de um ambiente seguro e favorável para aprendizagem. 

Esses profissionais estão em concordância que as pessoas que já 

sofreram bullying se prejudicam de várias formas, moralmente, emocionalmente 

e prejudicando processos de aprendizagem que muitas vezes as levam a deixar 

a escola, aumentando, assim, a evasão escolar, ficando em casa, não querendo 

mais ter vida em sociedade, pois não se sentem seguras. 

Nessa Perspectiva, Amado e Freire (2002) citado por Vieira (2013, 

p.35) referem que “[a] prevenção da violência na escola constitui 

simultaneamente uma ação preventiva do insucesso, da desmotivação e do 

abandono escolar”.  
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No entanto, percebeu-se que na escola muitos professores e 

profissionais não estão preparados para enfrentar ações contra o bullying dentro 

da escola, e até mesmo reconhecer o que realmente seja ações de bullying, por 

não possuir conhecimento aprofundado sobre assunto.  
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CONCLUSÃO 

 

O bullying é uma temática de grande complexidade, conforme visto. 

É uma forma de violência física e/ou psicológica que afeta as atividades diárias, 

tornando a vida mais complexa e menos prazerosa. 

Analisar o bullying por meio dos olhares dos professores e 

pedagogos, conforme os relatos nos questionários realizados acendem 

possibilidades para várias interpretações acerca da pratica do bullying em 

relação ao fracasso escolar bem como para que os profissionais das escolas 

repensem suas ações, buscando aperfeiçoá-las cada vez mais em prol de uma 

educação de qualidade que alcance a todos os alunos. 

Assim, percebemos que as propostas de intervenção buscam 

estratégias de ação que decorram e venham ao encontro de soluções acerca do 

problema analisado, para que se cumpra o que esses profissionais propõem. 

Condições para que desenvolva uma abordagem, ação na intenção de colocar 

em prática um projeto de educação em que todo profissional envolvido se sinta 

e esteja comprometido com uma educação que tenha como objetivo formar 

alunos conscientes e conhecedores dos seus direitos e deveres.  

Para tanto, é necessário o envolvimento dos professores e dos 

alunos. Mas, não só. É necessário que, majoritariamente nas escolas públicas, 

os professores tenham garantidos recursos, sobretudo, apoio em relação a 

desenvolvimento de projetos sociais e apoio psicológico para enfrentarem esses 

problemas.  

Por isso, a importância de equipe pedagógica e professores atuarem 

juntos. Estes (os professores) precisam estar conscientes do seu papel, não só 

de mediadores pedagógicos, mas também, sociais e culturais na medida em que 

possam permitir o acesso aos alunos à discussão e problematizarão de questões 

ético-morais: respeito mútuo, diálogo, honestidade e empatia.  Mas, também os 

professores precisam ser acolhidos pelos sistemas educacionais, tanto em um 

nível micropolítico quanto no nível macropolítico, ou seja, os organismos 

gestores precisam ser coparticipantes desse processo.  

Esse lugar de mediação, que o educador ocupa é fundamental para 

que os estudantes entendam a importância e a vivência de valores éticos dentro 

da escola. Também para que consigam colocar em prática estas ações que 
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estão para além dos conteúdos disciplinares solicitados no processo de 

escolarização formal, mas que são valores formativos que podem ajudar os 

alunos-sujeitos desse processo educativo a se sentirem preparados para 

orientar decisões importantes que envolvem dilemas éticos e morais nas suas 

vidas. Isto, para que, posteriormente, possam assumir a direção de suas vidas. 

No entanto, não podemos atribuir tão somente aos professores e 

pedagogos o encargo de prevenir e combater o bullying no ambiente escolar, 

mas, também, compreender que é necessário compartilhar responsabilidades 

nesse processo. 

 Queremos dizer com isso que a escola, representada por 

professores, equipe pedagógica, e gestões intersetoriais em participação mútua 

como Secretaria de Educação e Saúde; a família, a sociedade civil, representada 

pelas diferentes organizações sociais (órgãos públicos) – agremiações 

religiosas, organizações não governamentais, entidades públicas municipais 

entre outros órgãos promotores de políticas públicas e sociais são todos 

responsáveis e têm um papel importante para que o bullying não mais faça parte 

do dia-a-dia escolar. 
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ANEXO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
(INFES) 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (PCH) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidar você a participar como voluntário (a) da pesquisa 
Bullying e sua relação com o fracasso escolar motivo que nos leva a realizar 
esta pesquisa. Nesta pesquisa pretendemos conhecer as diferentes concepções 
sobre violência que se refletem no bullying e cyberbullying; identificar as 
concepções dos professores sobre o bullying e cyberbulling; analisar as 
estratégias utilizadas pelos professores para lidar com esse tipo de violência na 
escola. 

Caso você concorde em participar, convidamos você a participar de um 
questionário para esta pesquisa. A pesquisa pode ajudar a refletir sobre ações 
de combate e prevenção do bullying através do diálogo com a interação entre 
família, profissionais da educação e alunos. 

Para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo. Você terá 
todas as informações que quiser sobre esta pesquisa e estará livre para 
participar ou recusar-se a participar. A sua participação é voluntária e o fato de 
não querer participar não vai trazer qualquer penalidade ou mudança na forma 
em que você é atendido (a). O pesquisador não vai divulgar seu nome. Os 
resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome 
ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 
permissão. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa 
resultar. 
 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias 
originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra 
será fornecida a você.  
 Declaro que concordo em participar da pesquisa e que me foi dada à 
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
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Professor 1 
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Professor 2 
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Professor 3 
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Pedagogo 1 

 

Pedagogo 2 

 
Pesquisar (questionário) junto aos professores se eles sabem o que é bullying 

1. O que é bullying para você? 

R: Bullyning para mim é quando “brincadeiras” repetidas acontecem sem o 
consentimento da pessoa. 

2. Para você bullying e preconceito têm o mesmo significado? 

R: Não. Assumem diferentes significados, inclusive em diferentes contextos. 
Pode ser que em alguns casos, estejam juntos em ações, mas não são iguais. 

3. O que você considera como preconceito? E como define preconceito. 

R: Toda forma de segregação de uma pessoa ou grupo. Defino como ações que 
segregadora relacionadas a modo de ser e viver de um indíviduo ou grupo. 

4. Há bullying na sua escola? 

R: Acredito que sim. Por isso o trabalho incansável de conscientização sobre o 
combate ao bullying. 
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5. Você interfere na relação (interação) da turma quando percebe situação de 
bullying? 

R: Sim. Sempre! Impossível ficar parado com uma situação tão séria. 

6. Como age a equipe pedagógica nesses casos? 

R: Agimos através de conscientização coletiva, através de palestras, conversas 
individuais e com as famílias. Murais informativos e panfletos informativos. 

7. Acha que a escola (como um todo) precisa discutir o tema? 

R: Muito. Na minha opinião discute pouco. Deve discutir muito mais, informar 
mais sobre um tema que na minha opinião ainda é tabu. 

8. Tem alguma ideia de como essa questão poderia ser trabalhada? 

R: Sim! Acredito que a Escola deve dialogar mais com os alunos sobre temas 
sociais emergentes, como o bullying. Um trabalho de conscientização mesmo. 

9. Acha que bullying e fracasso escolar estão interligados? Por que? 

R: O fracasso escolar pode ser gerado por vários fatores, acredito que o bullying 
pode ser um desses fatores, pois em alguns casos, alunos vítimas de bullying 
não querem nem frequentar a Escola. 

10. E o cyberbullying, você sabe o que é? 

R: Sei, sim! Inclusive já tivemos problemas com cyberbullying, onde a Escola foi 
procurada pelos responsáveis para agir contra, pois as vezes começa na própria 
Escola. 

11. Ele acontece entre seus alunos? 

R: Hoje, não sei dizer se acontece, pois, só sabemos quando chega ao nosso 
conhecimento ou quando presenciamos. Destaco que em outras épocas já 
tivemos problemas. 

12. É uma preocupação para a escola e para os professores? 

R: Sim! Uma grande preocupação. Estamos atentos a isso, inclusive. O combate 
contra o bullying e o cyberbullying é diário.  

 

Coordenador Pedagógico 

 

1. É um tipo de agressão física psicológica contra alguém. 
 

2. Não, pois em muitos casos o bullying é praticado contra pessoas que tem 
proximidade. 

 
3. É o julgamento precipitado em relação a alguém ou algum comportamento. 
 
4. Sim, muitas vezes disfarçado de brincadeira. 
 
5. Sim. 
 
6. Em conversa com ambas as partes, e também com os familiares. 
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7. Sim, pois conhecer qualquer assunto é um facilitador para entende-lo e por 

sua vez evita-lo. 
 
8. Com palestras, vídeos e no dia a dia, repreendendo quaisquer atitudes que 

remetam ao bullying. 
 
9. Em muitos casos sim, pois a “criança” fica desmotivada e psicologicamente 

abalada. 
10. É o bullying, feito através da internet. 
 
11. Sim. 

 
12. Sim, pois o que acontece através doa redes sociais, reflete diretamente na 

relação deles dentro da escola 

 
Orientador Pedagógico 
 
1)   Entendo que Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos 

contra determinada pessoa.  

2) Não! Preconceito é todo conceito formado antecipadamente e sem 
fundamento, por exemplo, aquela pessoa é ignorante. (A pessoa pode 
desconhecer um determinado assunto e não deveria ser julgada antes de 
saber suas habilidades outras), já o bulling é intimidação sistêmica contra 
alguém.  

3) Preconceito é todo conceito formado antecipadamente e sem fundamento 
contra alguém ou contra algum grupo específico.  

4) Às vezes percebemos alguns atos que podemos considerar bullyng 
atravessando o cotidiano de nossa escola.  

5) Enquanto Orientador Pedagógico algumas intervenções são necessárias 
através de projetos que abordam essa temática, bem como ações individuais 
quando necessário. Assim, trabalhamos com os estudantes os conceitos e 
a prática do respeito mútuo, diálogo, solidariedade, empatia, ou seja, que a 
os mesmos aprendam a se colocar no lugar do outro, conquistando um 
ambiente seguro, favorável ao aprendizado e convívio social. 

6) Já respondido no número 5.  

7) Sim! A escola é lugar privilegiado para discutir essa temática, uma vez que 
essa instituição tem por excelência a formação de sujeitos cidadãos.  

8) A partir de temas transversais, ou seja, atravessando todos os componentes 
curriculares das disciplinas e conteúdos da Educação Básica.  

9) Cabe destacar que muitos fatores ocasionam o que a escola pós-moderna 
considera enquanto fracasso escolar. Contudo, um estudante vítima de 
bulling em situações escolarizantes pode ter um trajeto acadêmico 
desfavorável por conta das afetações psíquicas que esse tipo de intimidação 
produz.  
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10) Sim! É um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou 
de outras tecnologias relacionadas. 

11) Nunca constatei esse fato entre os estudantes da minha escola.  

12) Sim, pois nesse mundo contemporâneo e global é necessário 
conscientizarmos nossos estudantes quanto ao uso da internet 


