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RESUMO: Este artigo trata de um assunto que sempre esteve presente no contexto social: o 

bullying
3
. Principalmente no âmbito educacional, por ser um local de maior concentração de 

crianças e adolescentes, sendo ele público ou privado onde surgem as diversidades de gêneros 

e das etnias socioculturais na qual os agressores não conseguem ter empatia nem tolerância 

para com o outro e acabam por cometerem as práticas do bullying. Para realização desta 

pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica em diversas publicações e sites acadêmicos. 

De acordo com os pesquisadores o termo bullying  faz parte do processo cognitivo, as 

pesquisas foram desenvolvidas a partir de um viés que faz associações entre as práticas do 

bullying e suas consequências para com o desenvolvimento cognitivo. Esta conclusão traz um 

indicativo de que futuramente as práticas do bullying poderão refletir no rendimento escolar e 

no comportamento social das vítimas, uma vez que o indivíduo se desenvolve de acordo com 

o meio de convívio. 
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ABSTRACT: This article deals with a subject that has always been present in the social 

context: bullying. Especially in the educational sphere, because it is a place of greater 

concentration of children and adolescents, being it public or private where the diversities of 

genera and socio-cultural ethnicities arise in which the aggressors cannot empathize and 

tolerate each other and end up doing the practices of bullying. For the accomplishment of this 

research a bibliographical revision in several publications and academic sites was carried out. 

According to the researchers of the term bullying this is part of the cognitive process, the 

researches were developed from a bias that makes associations between the practices of 

bullying and its consequences for the cognitive development. This conclusion provides an 

indication that future bullying practices may reflect on school performance and social 

behavior of the victims, once the individual develops according to the environment. 
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  Esta pesquisa estrutura-se em conceitos sobre o bullying e como ele acontece na 

sociedade, quais são as principais formas de agressões e quais as suas características. A partir 

de sua efetiva manifestação, quais são os danos psicológicos e psicossomáticos, que ele pode 

causar tanto às vítimas, quanto aos agressores e assistentes que participam indiretamente 

dessas ações. 

  De acordo com Teixeira (2003), pesquisador do desenvolvimento cognitivo citando 

Vygotsky (1962-1972), faz uma abordagem que enfatiza o papel do ambiente no 

desenvolvimento intelectual das crianças, postula ainda que “o desenvolvimento da criança 

procede enormemente de dentro para fora,” (VIGOTSKY, 1996) pela interação do 

conhecimento de acordo com o contexto.  Em relação às consequências do bullying os 

pesquisadores concluíram que este acarreta uma desconstrução social por causar transtornos 

psicológicos como; baixa- autoestima, falta de socialização, desleixo, sentimento de vingança 

e outros sintomas psicossomáticos como depressão e síndrome do pânico, que são doenças 

que consequentemente refletem no desenvolvimento das práticas escolares e no 

comportamento social.   

Segundo Barbosa, Pereira, Lourenço (2011) a escola tem uma função social crescente, 

visto que é nela que as crianças e jovens passam grande parte de sua vida. Enfatizando a 

escola como um espaço propício para o surgimento dos conflitos entre jovens e adolescentes, 

por existir uma grande concentração de diversidades socio culturais. Cabe, no entanto, 

ressaltar a responsabilidade da comunidade escolar como norteadora de projetos educativos 

que promovam a paz e a tolerância, entre as diversidades encontradas no ambiente escolar. 

Para a prevenção do bullying destacam-se os projetos com resultados positivos, que 

reforçem as práticas pedagógicas a partir do convívio na sala de aula para a construção do 

respeito mútuo e a tolerância com as diversidades encontradas no âmbito educacional. Há 

ainda o intuito de favorecer as relações interpessoais, objetivando melhorias no convívio 

social, e na contribuição para a conscientização e a não reprodução do bullying dentro do 

espaço escolar e da sociedade, transformando a escola em um ambiente adequado, para um 

bom desenvolvimento das práticas escolares e para a formação do sujeito no seu convívio 

social.    

O termo bullying é usado praticamente em todos os países da Europa e também em 

outros de língua não inglesa para expressar todas as formas de atitudes agressivas de violência 

física ou verbal, intencionais e repetitivas, contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, em 

qualquer contexto social, principalmente no âmbito educacional, com intuito de inferioriza-las 

por qualquer motivo, tais como diferenças entre as classes sociais, gênero, opção sexual, cor, 
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raça, defeitos físicos ou estéticos, por pertencerem a diferentes etnias, culturas ou religião, 

entre outros (OLIVEIRA, 2012).   

O termo vem ganhando importância no século XXI, sendo discutido entre os 

profissionais da área da saúde, educação, e pesquisadores do assunto. Tem sido tema de 

palestras, seminários, documentários, vídeos educativos, livros e revistas, que visam discutir o 

assunto e conscientizar a população sobre o que é bullying e de como se caracteriza e se 

propaga na sociedade, a importância de sua prevenção, além dos danos causados pela sua 

prática e como ele poderá interferir de forma significativa no rendimento escolar, no âmbito 

educacional e no contexto social.  

Segundo Lopes (2005), no Brasil o bullying começou a ser discutido ainda na década 

de 90 e tornou-se assunto de estudos e debates de profissionais das áreas da educação, saúde e 

psicologia, envolvendo mais de 5.800 estudantes. A partir do desempenho dos envolvidos o 

tema começou a ser divulgado através de palestras, seminários e documentários, tornando-se 

então objeto de pesquisa científica por pesquisadores empenhados em estudar o assunto. 

Lopes elaborou seu primeiro livro, intitulado Diga NÃO ao Bullying, em aproximadamente 14 

meses de trabalho. No ano 2004 a obra tornou-se um fenômeno conhecido em todo o país 

através da mídia e tornou-se assunto de entrevistas, documentários, noticiários e até mesmo 

campanhas publicitárias. Atualmente é adotado como um livro a ser discutido por 

pesquisadores de várias áreas do conhecimento, inclusive a psicologia, educação, saúde, 

dentre outros.  

O referido autor executou este trabalho por atuar como pediatra e por ter uma relação 

bem próxima com crianças e adolescentes, onde percebeu, que alguns deles chegavam ao seu 

consultório com queixas de doenças psicossomáticas relacionadas com agressões físicas e 

verbais sofridas no contexto familiar e também os ocorridos no âmbito educacional por ser o 

ambiente mais frequentado por seus pacientes. Lopes pôde então associar os tais 

acontecimentos às patologias assistidas por ele correlacionando-as com as práticas do 

bullying.  A partir de sua obra houve uma maior conscientização da população sobre as causas 

e consequências que o bullying traz para os envolvidos e também quanto à prevenção do 

mesmo.  

O bullying pode ser praticado por uma pessoa ou em grupos. FANTE (2005) aponta 

que o verbal é o mais frequente dentre as práticas, rotulado por vezes como brincadeiras 

veladas, mas que têm o intuito de inferiorizar as vítimas chamando a atenção de terceiros para 

as supostas agressões com o intuito de expor as vítimas deixando-as inibidas, tristes e 

deprimidas.  
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A prática do bullying resulta em alterações psicológicas que com o passar do tempo se 

tornam psicossomáticas, ou seja, transformam-se em patologias que interferem nas atitudes 

comportamentais das vítimas e em seu convívio social. Assim, as consequências dessas ações 

poderão afetar o desenvolvimento das práticas escolares, a vivência no âmbito educacional, 

desestimulando a formação do processamento cognitivo, como também refletindo 

negativamente no procedimento comportamental e no desenvolvimento das relações sociais 

dos indivíduos. Esses resultados negativos obtidos das práticas do bullying se arrastam por um 

tempo prolongado na vida de todos os envolvidos, trazendo consequências futuras na 

formação do indivíduo para a promoção da autonomia com relação as práticas escolares. 

Este trabalho visa contribuir com os conhecimentos acadêmicos acerca deste tema, em 

termos de conscientização dos profissionais da área no contexto educacional, visto que o 

bullying tem como função a desconstrução social. O intuito é, portanto, pesquisar sobre os 

projetos que trouxeram bons resultados no combate ao bullying e também fazer um 

levantamento de práticas pedagógicas a partir de pesquisadores do assunto, para que possam 

ser trabalhadas as diversidades sócio culturais, intolerância, coletividade, diferenças de classes 

sociais, gêneros e respeito mútuo para construções de valores no dia a dia dentro da sala de 

aula. 

METODOLOGIA  

 Este trabalho está baseado em uma revisão bibliográfica dos vários trabalhos 

acadêmicos e obras literárias dos pesquisadores sobre o tema. Entre muitos outros, foram 

considerados principalmente os trabalhos dos autores Cléo Fante e Aramis Neto, uma vez que 

são considerados autores de referência ao presente tema e atualizados com base em 

experiências atuais. Foram selecionados 6 livros considerados relevantes, e após leitura dos 

mesmos, 4 foram incluídos, pois se relacionavam diretamente com o assunto abordado. A 

Revista Nova Escola foi incluída por estar relacionada à área de interesse, apenas como fonte 

de dados pragmáticos e atuais para experiências em sala de aula, abordando o assunto de 

forma que tende a contribuir para o desenvolvimento deste trabalho, sendo utilizada apenas 

uma de suas edições. Sob o mesmo ponto de vista pragmático, considerou-se pesquisa 

realizada pelo professor Hélio Teixeira e publicada em seu endereço eletrônico, em função de 

sua atualidade e relevância temática.  

 Além dos autores citados destacam-se os trabalhos de Fernanda Vebber e Letícia 

Leão, além de um trabalho revisional coordenado pelo professor Aramis Neto. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Segundo as teorias interacionistas o indivíduo se desenvolve de acordo com as ações e 

práticas relacionadas com o meio externo a que está inserido e que refletem em seu interior, 

ou seja, o indivíduo se desenvolverá de acordo com os estímulos recebidos por meio de 

convívio sócio cultural.  

Taille et al. (1990), citam o trabalho de Piaget, em que o pesquisador da psicogênese do 

desenvolvimento considera que o indivíduo isolado pode ser comparado a uma molécula, se 

desconsiderado diante de seus semelhantes, pois ele é o reflexo das interações com o grupo ao 

qual pertence.  

De acordo com Teixeira (2015), pesquisador do desenvolvimento cognitivo, citando 

Vygotsky (1962-1972), os indivíduos se desenvolvem de acordo com os estímulos recebidos 

pelo seu meio de convívio. Estendendo este conceito à escola pode-se considerar que as 

práticas escolares são relevantes para a construção desse sujeito e de suas atitudes 

comportamentais, em qualquer esfera que ele ocupa na sociedade. 

Segundo Lopes (2005), no Brasil o bullying começou a ser discutido na década de 90 e 

tornou-se assunto de estudos e debates por profissionais da área da educação, saúde e 

psicologia. Fante (2005), considera que o bullying verbal é o mais frequente dentre as demais 

práticas, usado com o intuito de se sobrepor, intimidar, conseguir algo e expor as vítimas ao 

público assistente. Estes atos causam transtornos psicológicos no indivíduo que sofre estas 

supostas ações, seja de forma direta ou indireta. Os indivíduos que compõem o público 

assistente, por vezes não podem se manifestar por medo de acabarem se tornando alvo do 

agressor ou grupo de agressores, desta forma acabam por compartilhar destas ações e sofrem 

as mesmas consequências que irão refletir no desenvolvimento do processo cognitivo, fator 

importante que se relaciona ao ensino e aprendizagem. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

As ações relacionadas ao bullying, possuem grandes consequências na formação do 

sujeito, pois causam sérios transtornos psicológicos e psicossomáticos, que poderão refletir no 

comportamento social transformando as vítimas do bullying em pessoas isoladas, inibidas, 

deprimidas, com dificuldades em expressar seus sentimentos e inclusive expor suas ideias em 

público. Como consequência de tais patologias privam-se das relações sociais, tornando-se 

sujeitos incapazes de acreditar em seu próprio potencial. Esses transtornos poderão prejudicar 

o desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional, desfavorecendo o desenvolvimento das 
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práticas escolares que se dão a partir das interações sociais dos envolvidos com o 

compartilhamento de ideias para a construção da aprendizagem. E por ser o homem um 

reflexo das suas interações no meio de convívio ao qual está inserido, ele poderá reproduzir as 

ações das violências sofridas dentro da sociedade. 

   De acordo com as teorias piagetianas do desenvolvimento biológico a faixa etária de 7 

a 11 anos compreende a fase em que a criança se encontra em pleno desenvolvimento afetivo 

e emocional. Por isso devem ser estimuladas a falar, trabalhar a coletividade e criatividade, 

expondo suas ideias em público, criando e recriando a partir de sua imaginação e fantasias 

sobre o contexto em que convivem, para um bom desempenho de suas ações no âmbito social.  

Em contrapartida, o bullying favorece a desconstrução do indivíduo por deixar as 

vítimas emocionalmente abaladas causando a dificuldade de concentração nas atividades a 

serem realizadas. 

Por saber que o indivíduo necessita de boas relações sociais e que elas tendem a se 

desenvolver a partir das práticas escolares, pode-se considerar importantes as práticas 

pedagógicas que visam contribuir para o fortalecimento das relações sócio afetivas e 

comunicacionais, pois é fundamental que o sujeito apresente um bom desempenho de suas 

funções em qualquer contexto social em que ele esteja inserido. Devido ao desenvolvimento 

do mundo contemporâneo é preciso que o sujeito desenvolva relações sociais satisfatórias 

para acompanhar o desempenho da sociedade. Neste sentido o bullying pode interferir de 

forma negativa, prejudicando seu desenvolvimento em diversos aspectos, tais como das 

práticas escolares, formação do caráter e personalidade, comportamentos sociais, relações 

sócias afetivas e o desenvolvimento do processamento cognitivo para construção da 

autonomia e da formação da identidade do indivíduo como um todo. 

De acordo com Teixeira (2015), Vygotsky (1962-1972), em sua teoria do 

desenvolvimento cognitivo, faz uma abordagem que enfatiza o papel do ambiente no 

desenvolvimento intelectual das crianças. Postula ainda que o desenvolvimento da criança 

procede enormemente de dentro para fora, pela interação do conhecimento de acordo com o 

contexto, ou seja, a criança vai se desenvolver de acordo com os estímulos recebidos. 

Portanto, o indivíduo se desenvolve de acordo com a suas interações sociais e culturais e de 

acordo com o meio ao qual ele está inserido quando se trata de práticas e ações preventivas do 

bullying no contexto escolar.  

  A partir das ideias de Vygotysk, podemos considerar a importância de se repensar de 

maneira construtiva a formação do cidadão incluindo práticas pedagógicas que propiciem a 

sua interação, socialização e o respeito mútuo para formação de valores socioculturais, a partir 
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do contexto educacional para que elas possam de fato contribuir com o ambiente escolar e que 

ele se torne um local prazeroso, provedor da coletividade e favoreça as relações interpessoais.  

Barbosa et. al., (2011), afirmam que “a escola tem uma importância social crescente, visto que 

é nela que as crianças e jovens passam grande parte da sua vida.” 

A escola, por ser um local de grande concentração de crianças e adolescentes com culturas 

diferentes, torna-se um ambiente vulnerável à origem de rivalidades entre os grupos, que na 

maioria das vezes se estendem para fora dos muros da escola aumentando ainda mais a 

gravidade do problema. Além das vítimas e dos praticantes do bullying existem os chamados 

assistentes, que não estão envolvidos diretamente, mas que acabam sofrendo as mesmas 

consequências. No entanto, também apresentam indicativos que apontam os sentimentos 

reprimidos das ações do bullying e que poderão refletir no desenvolvimento do processo 

cognitivo causando grandes transtornos emocionais, psicossomáticos e psicológicos a todos 

os envolvidos nesta prática.  

 Observando-se a teoria vygotskyana que aborda o desenvolvimento do indivíduo de 

acordo com as interações sociais e culturais e de acordo com o meio ao qual ele está inserido. 

Quando se trata de práticas e ações preventivas do bullying no contexto escolar considera-se a 

importância de repensar de maneira construtiva a formação do cidadão com práticas 

pedagógicas, políticas e programas sociais que possam de fato contribuir com o ambiente 

escolar. 

Em relação às práticas de prevenção do bullying é de suma importância ressaltar alguns 

projetos que apresentaram resultados positivos, tais como o de Fante (2005) que desenvolveu 

o programa “Educar para a Paz” que foi fruto de anos de experiência de seu magistério em um 

trabalho exaustivo e que teve por objetivo possibilitar a identificação do fenômeno bullying 

através de diagnóstico. Realizou-se um levantamento da comunidade escolar envolvendo 

vários aspectos, tais como a filosofia da tolerância e da solidariedade, afim de que os alunos 

desenvolvessem habilidades através de dinâmicas dentro do espaço escolar; reflexões sobre os 

diversos tipos de violência escolar, com estratégias individuais de produção de texto 

sugerindo o tema “Minha escola” e “Minha família” com o intuito de que os alunos retratem 

sua realidade nesses ambientes. De acordo com o diagnóstico foram desenvolvidas práticas 

pedagógicas a fim de que os alunos adquirissem habilidades através de dinâmicas dentro do 

espaço escolar, para que possam apreender e resolver os conflitos cotidianos baseando-se na 

tolerância e o respeito mútuo. 

 Pode-se, portanto viabilizar os aspectos retratados de acordo com a realidade do aluno 

com o tema proposto, com o intuito de estabelecer regras de boas condutas dentro da sala de 
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aula. Desta forma, é possível que comecem a criar harmonia entre os grupos no espaço 

escolar.  De forma que estes atos positivos se estendam além dos muros da escola chegando 

ao convívio social, como também junto aos demais familiares e possibilite conscientiza-los 

acerca das ações e práticas do bullying e suas consequências.  

Ao perceber os motivos norteadores deste tipo de ação e a partir das práticas pedagógicas 

desenvolve-se a empatia de maneira que se possa perceber a importância da construção do 

valor interpessoal valorizando as diferenças sócio culturais e contribuindo para a prevenção e 

a erradicação do bullying no âmbito educacional. Isto é possível através de métodos com 

propostas que atendam os alunos de acordo sua faixa etária. 

 As ações do projeto devem ter funções iniciais específicas de modo a ressaltar fatores 

diagnósticos como: conhecimento da realidade escolar através de rodas de conversas e 

elaboração de questionários. E a partir dos resultados obtidos estruturem-se ações como: 

modificação da realidade escolar de acordo com as situações e problemas identificados, 

reflexões sobre as diversas formas de violências escolares, elaboração de projetos educativos 

como jogos que visem regras de comportamento para promoção da socialização, roteiros de 

entrevistas para os agressores e vítimas com o objetivo de avaliar alguns tipos de 

comportamentos quanto às práticas e ações do bullying. Ainda de acordo com as respostas, 

pode-se projetar apresentações de dinâmicas sócio comunicacionais que promovam a 

afetividade, interação e a coletividade; realizar palestras fazendo abordagens sobre o tema 

proposto com profissionais da saúde e da educação; organizar apresentações de vídeos 

educativos que visam contribuir para a construção da cidadania;  propor a produção de 

poemas pelos alunos para exposição no mural da sala;  realizar oficinas com o intuito de 

promover a socialização, interação e a construção do respeito mútuo com relação às 

diversidades socioculturais para minimização da práticas do bullying. 

Os estudos mostram que os professores e familiares tendem a ignorar o bullying por 

não saber o que fazer diante das situações, ou até mesmo por falta de conhecimento sobre o 

assunto, não dando importância a tais acontecimentos e à sua gravidade. Deixam então que as 

próprias crianças e adolescentes solucionem esses problemas cotidianos. Fato que faz com 

que os participantes tenham um nível alto de tolerância ás práticas de violência do bullying. 

Por falta deste apoio moral as vítimas não relatam os atos de agressões para os professores ou 

familiares, pois sabem que efetivamente elas não têm a quem recorrer e acabam por não expor 

a situação, consequentemente podem apresentar comportamentos psicológicos que poderão 

influenciá-los no desenvolvimento das práticas escolares em todo contexto educacional.  
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 Vale ressaltar a importância dos educadores e familiares se empenharem sobre o 

assunto mantendo-se informados sobre suas causas e consequências, com uma ótica 

diferenciada sobre alguns tipos de comportamentos apresentados pelos alunos viabilizando 

estratégias de ensino com métodos que proporcionem aos mesmos relatarem sua própria 

história.  

De acordo com Lopes (2005) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), os 

programas que enfatizam capacidades sociais e a aquisição de competências aparecem entre 

as estratégias mais eficazes para a prevenção da violência juvenil, sendo mais efetivo nas 

escolas de educação infantil e de ensino fundamental. Um exemplo de programa de 

desenvolvimento social que utiliza técnicas comportamentais em sala de aula é aquele 

implantado para evitar o comportamento prepotente agressivo. Considerando-se de extrema 

importância ações pedagógicas que estabeleçam regras de comportamentos que reforcem as 

boas condutas, enfatizando trabalhos em grupos, rodas de conversas dentro da sala de aula a 

fim de promover a socialização e coletividade para construção de valores para si e para com o 

outro e para melhor desempenho do aluno nas práticas escolares. 

O Programa de Prevenção ao bullying criado por Dan Olweus (2004) foi considerado 

como o mais bem documentado e mais efetivo na redução do bullying e em melhorias 

importantes no clima social entre crianças e adolescentes, com adoção de relacionamentos 

sociais positivo, maior participação nas atividades escolares e diminuição significativa de 

comportamentos antissociais. Sendo o recreio considerado por ele o momento fundamental 

para se diagnosticar as práticas do bullying, pois é um local onde as crianças e adolescentes se 

expressam de forma radiante e se sentem livres para se comunicar. Motivo pelo qual seu 

programa de prevenção do bullying é pautado no recreio supervisionado e direcionado com 

brincadeiras e jogos, com envolvimento de gestores, professores e os demais profissionais da 

área educacional para que juntos seja o divisor de águas, entre a violência e a promoção da 

paz para o bom desenvolvimento das práticas escolares. 

O projeto Programa de Redução do Comportamento Agressivo entre os Estudantes foi 

desenvolvido entre 2002 e 2003 e coordenado pela Associação Brasileira Multiprofissional de 

Proteção a Infância Adolescência (ABRAPIA). Neste programa, 11 escolas participaram das 

atividades propostas, totalizando 5800 alunos de quinta a oitava serie do ensino fundamental. 

Além destes, houve também a participação de pais e profissionais da educação e da saúde. Foi 

considerado como um dos projetos que proporcionou resultados positivos aos seus 

envolvidos, pois nas escolas onde estudantes tiveram participação ativa nas decisões e 

organização observou-se a redução dos níveis de vandalismo, de problemas disciplinares e 
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maior satisfação de alunos e professores com a escola. No projeto da ABRAPIA 63,5% dos 

alunos participaram ativamente do seu desenvolvimento. 

Os melhores resultados são obtidos por meio de intervenções precoces que envolvam 

pais, alunos e educadores. O diálogo, a criação de pactos de convivência o apoio e o 

estabelecimento de elos de confiança e informação são instrumentos eficazes, não devendo ser 

admitidas ações violentas.  De acordo com os participantes do Programa de Redução do 

Comportamento Agressivo entre os Estudantes, da Associação Brasileira Multiprofissional de 

Proteção a Infância Adolescência (ABRAPIA), após a conclusão do projeto foi possível 

reduzir a agressividade entre os estudantes, tendo favorecimento no âmbito educacional, no 

nível de aprendizagem, na preservação do patrimônio e nas relações interpessoais. Sendo 

considerado um dos projetos mais bem-sucedidos e que possibilitou com que o assunto 

bullying fosse visto com outra ótica no desenvolvimento das práticas escolares e na formação 

do cidadão. 

Também podem ser considerados de grande importância planejamentos pedagógicos 

diários que envolvam a valorização das diversidades sócio culturais, encontradas no âmbito 

educacional, principalmente dentro da sala de aula.   

Segundo a Revista Nova Escola (2010), os especialistas sobre o assunto falam da 

importância das escolas encararem essas agressões com seriedade, pois na busca pela 

prevenção deve-se incluir equipes pedagógicas, pais e alunos que estão indiretamente ou não 

envolvidos, para serem conscientizadas sobre o assunto e não ficarem omissos quanto a suas 

práticas e ações no âmbito educacional. Assim é possível proporcionar aos alunos ações e 

práticas pedagógicas que ensinem a olhar para o outro de forma a se construir uma imagem 

positiva de seu semelhante, baseada no respeito mútuo e na tolerância, criando-se entre eles 

um relacionamento saudável que valorize as diversidades encontradas dentro da sala de aula. 

Podendo-se desenvolver no grupo o senso de proteção coletiva para com o outro, reforçando-

se também a construção de valores entre si e de quem está a sua volta. Através de ações como 

rodas de conversas, proporcionando-lhes um ambiente equilibrado onde poderão expressar 

seus sentimentos ao se sentir autoconfiantes, estabelecendo assim limites e regras com relação 

a ética no âmbito escolar para construção da cidadania. A realização destas ações dentro da 

sala de aula tem o intuito de se obter um diagnóstico da turma e possibilita a conscientização 

dos alunos para resolverem conflitos entre si.  
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A partir dessas ações pedagógicas, os educadores podem identificar as vítimas e os 

agressores. Possibilitando a construção do respeito mútuo e promovendo as boas relações 

sociais a partir de rotinas diárias dentro da sala de aula que proporcionem aos alunos a 

construção da coletividade, tolerância, ética e cidadania. Poderá se obter efeitos positivos 

tanto no desenvolvimento cognitivo da criança, quanto no bom desempenho escolar. Além 

disso, resulta na minimização das ações e práticas do bullying e consequentemente a sua 

reprodução na sociedade.  

Para que a escola seja vista como um ambiente não violento, deve-se ensinar as crianças a 

lidarem com suas emoções para que propaguem comportamentos anti-violentos, ou seja, 

propagadores da paz  (LEÃO,2010). 

É perceptível que o assunto bullying é bem discutido na atualidade, no âmbito acadêmico 

como tema de palestras, documentários, projeto de pesquisas científicas e atuando como 

medidas preventivas em diversas regiões. Por se tratar de um assunto polêmico e que envolve 

gastos por parte do governo, é importante que esses tipos de ações sejam combatidas, pois as 

mesmas refletem de forma negativa na sociedade como um todo.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao desenvolver da pesquisa pode-se perceber que o bullying sempre esteve presente 

na sociedade. Sendo que o termo começou a ser discutido nos países europeus. No Brasil o 

tema começou a ser estudado na década de 1990 e tornou-se objeto de pesquisa entre os anos 

de 2001 a 2005, liderado por um grupo de aproximadamente 5.800 pessoas, com participações 

de profissionais da educação, saúde e estudantes. A partir do livro produzido por Lopes 

(2005) – Diga não ao Bullying- o termo ganhou força sendo divulgado em rádios, programas 

de TV, revistas, etc. a fim de conscientizar a população quanto às suas práticas. 

As práticas do bullying podem ser sofridas em qualquer contexto social, mas o espaço 

escolar pode ser considerado o ambiente mais propício para o surgimento de tais atos, por ser 

um local onde se concentra grande parte de jovens e adolescentes juntamente com as maiores 

diversidades. Motivo pelo qual levam diversos pesquisadores a elaborarem projetos para 

serem desenvolvidos nas escolas. 

Com relação às teorias do desenvolvimento, o sujeito necessita estar inserido na 

sociedade, para que ele desempenhe suas funções de acordo com o meio de convívio. Os 
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pesquisadores do bullying mostram que sua prática torna as vítimas tristes e deprimidas, 

causando transtornos psicológicos que interferem em sua vida pessoal e social.  

Cabe aos professores e profissionais da área da educação estarem sempre atentos aos 

comportamentos apresentados pelos alunos dentro da sala, tais como a falta de interesse em 

participar das aulas, a baixa autoestima, o desleixo com os materiais, o desinteresse no 

comprometimento para com as realizações das tarefas e também a baixa frequência e 

reprovação nas disciplinas. Já, fora da sala de aula, voltar-se para aqueles alunos que se 

sentem acuados ou que necessitem sempre estar perto de um adulto. Estas características são 

indicadoras de possíveis vítimas do bullying e estes fatos acontecem frequentemente dentro 

do espaço escolar. É necessário pensar em planos de ações, que possibilitem intervir nas 

práticas do bullying, a partir de práticas pedagógicas que venham minimizar esta situação no 

contexto educacional. 

Quando não ocorre a prevenção destas práticas, o mesmo pode ser reproduzido na 

sociedade, pois o indivíduo se desenvolve de acordo com o meio no qual está inserido. 

Motivo pelo qual deve ser considerado pelos educadores para que elaborarem propostas 

pedagógicas e projetos que promovam a tolerância e o respeito entre os indivíduos no 

ambiente escolar, reforçando as práticas escolares em grupo e introduzindo formas de 

prevenção ao bullying nos planos de aula, para que o aprendizado transcenda os portões da 

escola e chegue ao convívio social e familiar, educando-os para respeitarem as diversidades 

encontradas na escola e na sociedade. 

Por fim, se cada educador repensar as formas e maneiras de se prevenir a intolerância 

no ambiente escolar já se pode considerar um grande passo em direção à prevenção das 

práticas do bullying e pode-se esperar um melhor desempenho escolar. 
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