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RESUMO 
 
 

Este trabalho buscou identificar e analisar a incidência de práticas de bullying com 
adolescentes do ensino médio de uma escola pública da cidade de Cambé-PR, 
tendo como principais objetivos compreender o fenômeno bullying, analisar a prática 
do bullying no ensino médio e caracterizar a incidência deste fenômeno, nesse nível 
de ensino em uma escola pública. Para tanto, foi desenvolvido inicialmente um 
levantamento bibliográfico sobre o tema, acompanhado de uma pesquisa de campo 
envolvendo 122 adolescentes dos três anos do ensino médio, com o uso de um 
Questionário contendo 36 questões. Após a coleta, os dados foram organizados por 
categorias, sendo subdivididos em tabelas. Os resultados evidenciaram um 
percentual mínimo de ocorrências de atos de bullying, sendo observado um maior 
envolvimento dos meninos nessas práticas e nos mais diferentes papeis, ou seja, de 
testemunha de violência escolar, vítima de violência escolar e autor de violência 
escolar. A análise traz evidências de que o bullying é um fenômeno histórico, social 
e cultural em nossa sociedade, que causa consequências graves à autoestima dos 
envolvidos e que vem envolvendo cada vez mais um maior número de estudantes 
por todo o mundo. Nesse sentido, consideramos que a formação de professores 
prescinde cada vez mais de elementos para identificar, prevenir e intervir diante do 
bullying, fenômeno que carece com urgência de maior atenção, reflexão e 
transformação. 
 
 

Palavras-chave: Bullying. Violência Escolar. Violência. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Nos últimos tempos, a violência tem alcançado uma imensa 

propagação em todo o mundo. Não nos referimos apenas à violência social, mas 

principalmente à violência escolar, que constitui um problema antigo e muito grave 

para e em toda a sociedade. Muitos autores têm utilizado o termo bullying1 para se 

referir a este tipo de violência. É com base nisso, que julgamos de extrema 

importância que os educadores conheçam e reflitam sobre essa prática violenta, tão 

comum hoje em dia dentro das escolas, assim como suas consequências para a 

vida dos alunos e para a sociedade em geral. 

 O bullying tem sido considerado na literatura como todo e qualquer 

tipo de violência escolar, onde ocorrem comportamentos agressivos por um longo 

período de tempo e contra uma mesma pessoa. Fante (2005 apud ROLIM, 2008) 

afirma que o bullying é uma prática que ocorre de maneira intencional e sem um 

motivo aparente, se manifestando de diversas formas agressivas e com várias 

consequências para os envolvidos. 

Segundo Lopes Neto et al. (2005 apud GOMES; REZENDE, 2011) o 

bullying não se refere apenas à agressões físicas, estando embutidas também as 

agressões psicológicas. 

 O bullying, sendo considerado como todo e qualquer tipo de 

violência escolar, não ocorre apenas em escolas periféricas, mas sim em todos os 

diferentes perfis sociais e econômicos de instituições escolares, sejam eles públicos 

ou privados. Porém, Smith e Morita (1999 apud ROLIM, 2008) não consideram o 

bullying como um comportamento agressivo em si mesmo, mas sim como uma 

subcategoria deste, que causa danos às vítimas, visto que as mesmas, na maioria 

dos casos, são incapazes de se defender. 

 A proposta deste trabalho, ao considerar que a prática educacional 

requer maior conhecimento sobre este fenômeno, é a de quantificar a incidência de 

práticas de bullying entre adolescentes do ensino médio, do período matutino e 

noturno, de uma escola pública central da cidade de Cambé-PR. Temos, portanto, 

                                            
1 Em respeito às regras do ABNT, a palavra bullying está grifada em itálico no corpo de todo o texto, 
pois trata-se de um termo estrangeiro, de origem inglesa, proveniente de bully, que significa 
tiranete ou valentão, constantemente utilizado pela mídia de língua portuguesa.  
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por objetivos, nesta pesquisa, compreender o que é o bullying; analisar a prática do 

bullying no ensino médio e caracterizar a incidência dessa prática, nesse nível de 

ensino, em uma escola pública. 

 Primeiramente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, 

buscando um maior aprofundamento sobre o assunto; posteriormente foi realizada 

uma pesquisa de campo com 122 adolescentes dos três anos do ensino médio, 

sendo aplicado um instrumento com 36 questões fechadas e abertas, envolvendo 

questões sobre a vitimização e observação do bullying, além de questões sobre a 

participação em práticas violentas.  

 Os dados foram quantificados e organizados através de tabelas 

organizadas por categorias e após a estruturação quantitativa foi realizada uma 

análise qualitativa destes dados, buscando estabelecer comparações com estudos 

desenvolvidos por outros autores, ora consultados na literatura investigada.  

Para tanto, o presente trabalho foi estruturado da seguinte forma: na 

primeira sessão intitulada “Sobre a violência na contemporaneidade”, é apresentado 

o referencial teórico sobre a violência e sobre a temática bullying; na segunda 

sessão intitulada “Método” é apresentada a metodologia utilizada neste trabalho, 

estando subdividida em: participantes, instrumento, procedimento e a forma de 

quantificação dos dados; a terceira e última sessão intitulada “Análise dos dados” 

apresenta uma breve reflexão dos dados coletados com o instrumento aplicado nos 

adolescentes, visando desta forma apresentar um estudo que possa participar do 

processo de desenvolvimento de pesquisas desta natureza, especialmente no 

campo da Educação, na modalidade de formação de professores. 

 

 

2 O BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

Nos últimos anos a sociedade contemporânea tem presenciado a 

propagação dos diferentes tipos de violência. Porém, a violência se constitui como 

um fenômeno histórico da nossa sociedade, ou seja, não é algo exclusivo da 

sociedade atual. Apesar de ser extremamente antiga, a violência ainda é um 

fenômeno preocupante, devido aos altos índices registrados. 
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A natureza humana desde os primórdios apresenta algum tipo de 

violência, de acordo com o contexto social em que se insere e com a herança 

cultural da sociedade pertencente, porém a violência não apresenta um espaço, uma 

classe social, uma faixa etária ou uma época específica para acontecer. Grandes 

equívocos ocorrem ao acreditar que a violência está presente somente nos 

contextos sociais menos favorecidos economicamente e culturalmente. 

Etimologicamente a palavra violência vem do latim vis, que significa 

força, e representa toda atitude de força contra a vontade do outro. E para Chauí 

(1998 apud CAMACHO, 2001, p.130), representa também toda atitude 

 

 

[...] de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de 
alguém; de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa 
valorizada positivamente por uma sociedade; de transgressão contra 
aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como 
justas e como um direito; consequentemente, violência é um ato de 
brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e 
caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, 
intimidação, pelo medo e pelo terror. 

 

 

 Alguns autores apontam que a violência não se manifesta somente 

através de agressões físicas ou atos de brutalidade, mas também por meio de ações 

simbólicas, como palavras e atitudes, que causam sofrimento a outra pessoa. 

Castro, Cunha e Souza (2011, p.1055) aponta que “ela interfere na sociedade, 

prejudica a qualidade das relações sociais, desgasta a qualidade de vida das 

pessoas e culmina em sofrimento.” 

 A violência pode ser definida como um ato ou comportamento que 

causa danos a outra pessoa, impossibilitando a sua autonomia, a sua integridade 

física e psicológica e o seu direito de viver (CANDAU et al., 1999 apud BARROS; 

CARVALHO; PEREIRA, 2009). Pode ser definida também como “[...] um fenômeno 

complexo, dinâmico, histórico e biopsicossocial, onde seu espaço de produção e 

desenvolvimento é a vida em sociedade.” (MINAYO, 2005 apud SANTOS; JÚNIOR, 

2012, p.279). 

 Precisamos compreender que a violência não é algo biológico ou 

naturalizado no sujeito, na medida em que ela só se manifesta a partir do contexto 
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social em que esse sujeito está inserido, e a partir das relações estabelecidas por 

ele neste lugar. 

 Estudos nos mostram que a violência, além de constituída 

historicamente e consequentemente ser um problema social, ela também se tornou 

um problema de saúde pública. Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

definiu a violência como 

 

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 a possibilidade de resultar em 
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 
privação. (OMS, 2002 apud CASTRO; CUNHA; SOUZA, 2011, p. 
1055). 

 

Ou ainda,  

 

[...] uma constante na vida de um grande número de pessoas em 
todo o mundo, de todas as gerações, grupos sociais e culturais, 
denunciando sua presença desde os espaços públicos até os 
espaços privados, perpassando pelos locais de trabalho, o seio 
familiar, além das variadas instituições de convivência social, 
inclusive as escolas. (OMS, 2002 apud ARAÚJO et al, 2012, p. 243). 

 

 

 No Quadro 1 e no Quadro 2 estão expostos a prevalência de bullying 

em diferentes países, podendo ser constatada a variação desses índices. 

 

Fonte: CURRIE et al. apud ZOTTIS, 2012. 
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Fonte: CURRIE et al. apud ZOTTIS, 2012. 

 

 

Em outras palavras, a violência pode se manifestar de diversas 

maneiras. Barros, Carvalho e Pereira (2009) em seu texto “Um estudo sobre o 

Bullying no contexto escolar” aponta seis formas de manifestação da violência. A 

primeira é a violência física, que utiliza a força física e atitudes de omitir algo. A 

segunda é a violência psicológica, que ocorre quando um indivíduo ou um grupo de 

indivíduos praticam atitudes de rejeição, discriminação, indiferença e desrespeito. A 

terceira é a violência política, “[...] manifestada através de terrorismo que agregam 

em suas consequências a violência física ou por imposições ideológicas, que tem 

em suas metas a opressão social [...].” (BARROS, CARVALHO; PEREIRA, 2009, 

p.5739). A quarta forma apontada por estes autores é a violência cultural, tentando 

substituir de maneira forçada a cultura de alguém. A quinta é a violência verbal, que 

está intimamente interligada com a violência física. A sexta e última forma é a 

violência sexual, que é quando o indivíduo (crianças, adolescentes e adultos) é 

obrigado a praticar atos sexuais contra a sua vontade, podendo ser acompanhada 

ou não de violência física. 

 Já Martinez (2009) classifica a violência sob outras três maneiras. A 

primeira é a violência estrutural, que ocorre “[...] através da manipulação do poder, 

utilizando Leis, Instituições ou Nações econômica ou politicamente dominantes, com 

o objetivo de manter privilégios para uma classe em detrimento dos direitos de 

outra.” (MARTINEZ, 2009, p.17). Essa violência faz com que os direitos do sujeito 

fiquem limitados, fazendo com que aceite todas as regras impostas por essas 
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instâncias de poder. Nessas condições, o sujeito vive a opressão e a desigualdade 

sofrendo com graves consequências, tais como a fome e o desemprego, por 

exemplo. 

 A segunda que a referida autora aponta é a violência de resistência, 

que surge devido à indignação diante da violência estrutural. Nestas circunstâncias, 

os sujeitos se revoltam contra as opressões e reivindicam seus direitos de cidadãos, 

“[...] criando a consciência da transformação.” (MINAYO, 1990 apud MARTINEZ, 

2009, p.18). 

 Como terceira forma de violência, a autora aponta a violência da 

delinquência. Essa violência é caracterizada quando o indivíduo está ilegal ou 

clandestino com a lei do contexto em que está inserido. A violência da delinquência, 

assim como a violência de resistência, é consequência da violência estrutural, 

devido à desigualdade que ela produz. 

 Outro tipo de violência, constituída como um problema antigo é a 

violência escolar. Trata-se de um problema social grave e de difícil compreensão, 

que atinge diversos contextos sociais e culturais nas mais diversas regiões do 

mundo. Nesse contexto, é muito comum sua ocorrência “[...] como indisciplina, 

delinquência, problemas de relação professor-aluno ou mesmo aluno-aluno [...].” 

(ANTUNES; ZUIN, 2008, p.34). 

 Para Lopes Neto (2005, p.165) “o termo “violência escolar” diz 

respeito a todos os comportamentos agressivos e antissociais, incluindo os conflitos 

interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos, etc.”. Podemos observar que os 

comportamentos de violência registrados no ambiente escolar estão atrelados aos 

comportamentos que ocorrem na sociedade como um todo, ou seja, o que é 

ensinado ás crianças e aos adolescentes no seu contexto social é geralmente 

reproduzido no ambiente escolar. 

 Ainda nas escolas, a violência vem sendo o tipo mais comum e 

frequente da violência acometida pelos jovens entre 10 e 21 anos, visto que os 

constrangimentos e agressões que sofrem dentro do ambiente escolar atingem 

diversas esferas de suas vidas, podendo progredir para a vida adulta. 

 O tema violência, como já citado acima, vem se constituindo um 

problema antigo, especialmente a partir dos anos 70, 80 e 90, quando então esse 

fenômeno ganhou maior espaço na mídia e no campo científico. Particularmente no 

Brasil, em 1980, “a demanda por segurança dos moradores das periferias de 
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cidades brasileiras [...] fez emergir o interesse pelo fenômeno da violência nas 

escolas.” (SISTO, 2005, p.117).  

 Segundo Costa et al. (1993 apud SISTO, 2005), a grande causa da 

violência nas escolas públicas vem sendo apontada como consequência do aumento 

do crime organizado e do tráfico de drogas. Para compreendermos, então, o 

aumento dessa violência no contexto escolar é preciso entender o porquê do conflito 

entre vítima e agressor, “[...] pois geralmente a violência está associada a outras 

condutas, como rejeição entre colegas ou pares, fracasso escolar, delinquência e 

abuso de drogas.” (KUPERSMIDT et al. apud SISTO, 2005, p.118). 

 Assim, a literatura vem indicando o uso de vários conceitos para se 

referir à violência dentro da escola, tais como conduta antissocial, distúrbio de 

conduta e bullying. Em vista disso, o presente estudo tem por objetivo refletir sobre 

este fenômeno e caracterizar particularmente a violência escolar denominada 

“Bullying”. 

 O termo bullying tem sido utilizado por diversos autores para definir 

todo e qualquer tipo de violência ocorrido dentro do ambiente escolar (SILVA, 2012). 

Segundo o dicionário Oxford (2010 apud SOUZA; ALMEIDA, 2011) a palavra 

bullying deriva do termo inglês bully, que significa “valentão”, “brigão”, e pode ser 

utilizada como verbo e como substantivo. Como verbo significa intimidar e como 

substantivo significa agressor (SOUZA; ALMEIDA, 2011). Para Wendt, Campos e 

Lisboa (2010, p.42), a palavra Bully “[...] se origina do vocábulo Bull (touro).” 

 De outro modo, para Santos e Bock (2012) o bullying é um conceito 

complexo que ocorre em diversas classes sociais, e se refere a comportamentos 

agressivos realizados durante um período longo de tempo e contra uma mesma 

pessoa.  

Para Lopes Neto et al. (2005 apud GOMES; REZENDE, 2011, 

p.113) “[...] é conceituado como um conjunto de comportamentos agressivos, físicos 

ou psicológicos, como chutar, empurrar, apelidar, discriminar e excluir.”. Já para 

Rolim (2008, p.13) o bullying é considerado 

 

como um comportamento agressivo e perigoso, particularmente 
disseminado nas escolas entre crianças e adolescentes, onde 
alguém oferece, conscientemente e de forma repetida, algum tipo de 
dano ou desconforto a outra pessoa ou a um grupo de pessoas.  
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 Fante (2005 apud ROLIM, 2008, p.14) caracteriza o bullying como 

 

[...] bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 
repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou 
mais alunos contra outro (s) causando dor, angústia e sofrimento. 
Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam 
profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que 
hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos 
levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, 
são algumas das manifestações do "comportamento bullying". 
(FANTE, 2005, p. 28 e 29). 

 

  

Já Smith e Morita (1999 apud ROLIM, 2008) consideram o bullying 

como uma subcategoria do comportamento agressivo, de tipo prejudicial, já que 

suas vítimas na maior parte das vezes são incapazes de se defender de forma 

eficaz. Farrington (1993 apud ROLIM, 2008, p.14) acredita que o bullying é uma 

“opressão repetida, de natureza física ou psíquica, de uma pessoa com menos 

poder, por outra com mais poder.”. Farrington ainda aponta seis pontos principais 

para definir bullying: 

 

1) Práticas de agressão física, verbal ou psicológica (intimidação); 2) 
O agressor é mais poderoso ou, pelo menos, assim é visto pela 
vítima; 3) Há a intenção de causar medo e/ou dor à vítima; 4) A 
agressão não é provocada pela vítima; 5) As agressões são 
repetidas e 6) Os agressores alcançam o resultado desejado 
(FARRINGTON apud ROLIM, 2008, p.14). 

 

 

Coloroso (2004 apud ROLIM, 2008, p.14) diz que 

 

[...] “bullying” é uma atividade consciente, desejada e 
deliberadamente hostil orientada pelo objetivo de ferir, induzir o medo 
pela ameaça de futuras agressões e criar terror. Seja premeditada ou 
aleatória, óbvia ou sutil, praticada de forma evidente ou às 
escondidas, identificada facilmente ou mascarada em uma relação 
de aparente amizade, o “bullying” incluirá sempre três elementos: 
desequilíbrio de poder, intenção de ferir e ameaça de futura 
agressão. Quando o “bullying” se desenvolve e se torna ainda mais 
sério, um quarto elemento é adicionado: o terror. 
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 Ainda nesta direção, o bullying ainda pode ocorrer como forma de 

opressão, tirania, agressão, dominação, deboche, humilhação, rejeição e 

discriminação (LOPES, 2005 apud BANDEIRA; HUTZ, 2010), podendo se 

manifestar em diversos ambientes, mas principalmente no ambiente escolar 

(SERPA; PONTES, 2013). 

 Nessa medida, o bullying não é um fenômeno que acontece de 

forma acidental ou por brincadeiras, é um fenômeno violento que ocorre em todas as 

escolas, tanto públicas quanto privadas, e que causa sofrimento e conformismo 

(FANTE, 2005 apud LOUZADA; LOUZADA; LAZARINI, 2008). Fante (2005 apud 

MARTINEZ, 2009, p.20) ainda caracteriza o bullying como “[...] comportamento cruel 

nas relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os mais frágeis em 

objetos de diversão e prazer, [...] que disfarçam o propósito de maltratar e intimidar.”. 

 Ainda definindo o fenômeno bullying, Lopes Neto (2005) diz que o 

bullying é um tipo de comportamento agressivo adotado por um estudante contra 

outro, que ocorre de forma intencional e repetitiva, provocando uma desigualdade de 

poder. “Trata-se de comportamentos agressivos que ocorrem nas escolas e que são 

tradicionalmente admitidos como naturais, sendo habitualmente ignorados ou não 

valorizados, tanto por professores quanto pelos pais” (NETO, 2005, p.165). 

 O termo bullying foi utilizado pela primeira vez por Dan Olweus, 

professor da Universidade de Bergen, na Noruega, em 1970 (WENDT; CAMPOS; 

LISBOA, 2010). “Esse pesquisador desenvolveu a primeira grande investigação 

sistemática sobre o tema, tendo publicado seus resultados na obra Agression in the 

Schools: Bullies and Whipping Boys.” (ALBINO; TERÊNCIO, 2012, p.2). Porém, 

nessa época sua pesquisa não teve um impacto na sociedade. Em 1982, com o 

suicídio de três crianças no norte da Noruega, vítimas de maus tratos e com idades 

entre 10 e 14 anos, é que sua pesquisa começa a ser reconhecida (SANTOS; 

BOCK, 2012). 

 Dan Olweus foi o pioneiro em desenvolver “[...] os primeiros critérios 

para a identificação do bullying na escola, diferenciando-o de outras possíveis 

interpretações sobre o comportamento dos escolares.” (SOUZA; ALMEIDA, 2011, 

p.180). 

 Logo, historicamente, até meados da década de 90 o fenômeno não 

tinha despertado o interesse de um número significativo de pesquisadores. 

Atualmente o bullying é mais estudado na Noruega, Portugal, Espanha e Estados 
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Unidos (ALBINO; TERÊNCIO, 2012), e no Brasil o interesse pelas pesquisas 

relacionadas ao tema ainda é recente, “[...] requerendo esforços para que se possa 

compreendê-lo e propor intervenções mais articuladas com a realidade do país.” 

(FRANCISCO; LIBÓRIO, 2009, p.201). 

 O bullying pode se manifestar de diversas formas, por isso é 

classificado em três categorias: “direto e físico”, “direto e verbal” e “indireto” (ROLIM, 

2008). O “direto e físico” se refere a agressões físicas, como bater, chutar, empurrar; 

ameaças; humilhações; roubo; extorsão de dinheiro; ser obrigado a manter relações 

sexuais contra a vontade (ROLIM, 2008); estragar objetos alheios (ALBINO; 

TERÊNCIO, 2012).  

 O “direto e verbal” se refere a insultos; ofensas (ROLIM, 2008); 

constrangimentos (SANTOS; BOCK, 2012); gozações (SOUZA; ALMEIDA, 2011); 

tirar sarro (ALBINO; TERÊNCIO, 2012), ou ainda 

 

[...] em atribuir apelidos vergonhosos ou humilhantes; a produção de 
comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes quanto às 
diferenças econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, 
religiosas [...] (ROLIM, 2008, p.15). 

 

 O bullying de tipo “indireto” visa excluir a vítima, e tem como 

característica práticas como fazer fofocas, espalhar boatos, manipular a vida do 

outro (ALBINO; TERÊNCIO, 2012), ofender o outro, ameaçar, destruir a amizade 

(SOUZA; ALMEIDA, 2011), ou ainda, “[...] atitudes de indiferença, isolamento, 

difamação e negação aos desejos [...]” (NETO, 2005, p.166), podendo causar 

traumas permanentes (SANTOS; BOCK, 2012). 

Para Bjorkqvist (1994 apud ZOTTIS, 2012, p.15) “[...] o bullying 

indireto abrange atitudes mais sutis, em que o agressor (bully) deseja permanecer 

anônimo.”. 

 Outra categoria mais recente de bullying é o chamado cyberbullying. 

O cyberbullying é o uso de ferramentas tecnológicas para a prática do bullying e 

ocorre de maneira virtual. Nessa categoria os ataques ocorrem “[...] utilizando – se 

celulares, câmeras, redes sociais, sites de vídeo ou e-mail [...].” (SANTOS; BOCK, 

2012, p.4). O cyberbullying pode causar um sofrimento maior nas vítimas, devido ao 

seu efeito multiplicador (BARROS, CARVALHO; PEREIRA, 2009).  

Santos e Bock (2012, p.5) ressalta que 
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O cyberbullying diferencia-se do bullying primeiro porque não é 
necessária a repetição, pois a dimensão e velocidade no qual a 
mensagem é divulgada é que potencializa a violência vivida. Em 
segundo lugar, na agressão direta se identificam os papeis, os 
autores, as vítimas; no cyberbullying todos são invisíveis, e poderão 
nunca ser reconhecidos. E ainda não existe uma relação desigual de 
poder, todos podem atacar e ser atacados. Estes ataques se dão 
através de xingamentos, ameaças, fofocas e boatos por mensagem 
de texto, divulgação de fotos ou vídeos, roubar a senha de alguém e 
começar a enviar mensagens caluniosas, modificando o perfil 
daquele que foi invadido.  

 

 

Fante (2005 apud SOUZA; ALMEIDA, 2011) nos mostra diversos papeis que 

podem ser desempenhados em ações de bullying.  

 

 

Vítima típica: é aquela que serve de “bode expiatório” para um 
indivíduo (ou grupo de indivíduos); geralmente pouco sociável, sofre 
repetidas agressões sem dispor de recursos, status ou habilidades 
de reação para fazer cessar tais agressões. 
Vítima provocadora: é aquela que provoca e atrai reações 
agressivas sem conseguir lidar com as consequências; pode ser 
hiperativa, inquieta, dispersiva e ofensora; é de modo geral tola, de 
costumes irritantes e quase sempre responsável por causar tensões 
no ambiente em que se encontra. 
Vítima agressora: é aquela que reproduz os maus-tratos sofridos; 
tendo passado situações de sofrimento na escola, tende a agredir 
indivíduos mais frágeis do que ela, transferindo os maus-tratos 
sofridos, perpetuando a violência e expandindo o número de vítimas. 
Agressor: é aquele que vitimiza os mais frágeis; costuma manifestar 
pouca empatia, bem como necessidade de dominar e subjugar os 
outros; manifesta necessidade de conseguir a custo de ameaças o 
que se propõe; tende a ser impulsivo e ter baixa resistência a 
frustração. 
Espectador: é o aluno que presencia o bullying, porém não o sofre 
nem o pratica. Representa a grande maioria dos alunos que convive 
com o problema e adota a lei do silêncio. (FANTE, 2005 apud 
SOUZA; ALMEIDA, 2011, p.185). 

 

 Alguns autores, como Martinez (2009), Francisco e Libório (2009), 

Serpa e Pontes (2013) e Louzada, Louzada e Lazarini (2008), denominam os papeis 

de bullying de outra forma. Segundo estes autores, as vítimas são denominadas 

como alvos, os agressores como autores, e os espectadores como testemunhas.  
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 Nessa forma de ver, os alvos ou vítimas de bullying apresentam um 

comportamento social passivo ou submisso, sentem medo, vergonha, possuem 

autoestima baixa e uma maior probabilidade de continuarem a sofrer agressões 

(BANDEIRA; HUTZ, 2010). Rolim (2008 apud BANDEIRA; HUTZ, 2010, p.132) nos 

mostra que “as vítimas de bullying possuem até três vezes mais chances de sofrer 

com dores de cabeça e com dores abdominais, até cinco vezes mais chances de ter 

insônia [...].”. 

 Os agressores ou autores de bullying acreditam que suas ações são 

positivas, e que seus atos de agressividade sejam uma qualidade. São bem aceitos 

pelos colegas de escola e sentem prazer em machucar os outros (BANDEIRA; 

HUTZ, 2010). Por outro lado, Cantini (2004 apud BANDEIRA; HUTZ, 2010, p.132) 

coloca que estes mesmos sujeitos “podem desenvolver sentimentos de culpa e 

vergonha pelos atos inadequados, isolamento ou exclusão social.”. 

 Já os espectadores ou testemunhas de bullying englobam a maior 

parte dos envolvidos nessas práticas. Sentem medo de ser a próxima vítima e por 

isso se calam, já que não acreditam nas atitudes da escola. A maior parte das 

testemunhas sente simpatia pelos alvos e condenam o comportamento dos 

agressores, “[...] e deseja que os professores intervenham mais efetivamente.” 

(NETO, 2005, p.168). 

Em 2008 a OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgou um 

relatório sobre o comportamento de crianças e adolescentes de ambos os sexos. O 

relatório aponta que os meninos estão mais envoltos em ações de bullying, seja 

como vítimas ou como agressores. Em agressões físicas há uma predominância dos 

meninos, já em agressões verbais não há diferenças, pois o bullying de tipo indireto 

é o preferido das meninas. (ZOTTIS, 2012). 

Para Lopes Neto (2005) o bullying não é tão frequente na educação 

infantil e no ensino médio, existindo uma prevalência entre alunos do ensino 

fundamental, com idades entre onze e treze anos. Toro et al. (2010 apud SERPA; 

PONTES, 2013) aponta que os locais mais frequentes que ocorrem ações de 

bullying são os ambientes de recreio e da sala de aula. 

Muitas pessoas podem se perguntar por que crianças, pré-

adolescentes e adolescentes se envolvem em situações de agressões e quais os 

motivos que as levam a serem agressivas. Sobre isso, Santos e Bock (2012) aponta 

que a autoafirmação é um dos motivos que vem justificando a participação destes 
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sujeitos, particularmente, em atos de bullying, assim como a diversão em agredir 

fisicamente o outro, ou em subestimar vítimas ansiosas, tímidas, inseguras, etc.  

Zottis (2012) nos mostra em seu trabalho diversos motivos que 

podem levar crianças e adolescentes a participarem de atos de bullying, como por 

exemplo um ajustamento social ruim (NANSEL et al., 2001 apud ZOTTIS, 2012), 

dificuldades de aprendizagem (BURK et al., 2011 apud ZOTTIS, 2012) e problemas 

externos (COOLIDGE et al., 2004 apud ZOTTIS, 2012). Esses problemas externos 

se referem a  

 

[...] transtorno de conduta (SOURANDER et al., 2007), transtorno de 
personalidade antissocial (SOURANDER et al., 2007; VAUGHN et 
al., 2010), abuso de substâncias (SOURANDER et al., 2007 
VAUGHN et al., 2010; WEISS et al., 2011), depressão, ansiedade 
(SOURANDER  et al., 2007) e transtorno de humor bipolar (VAUGNH 
et al., 2010). (ZOTTIS, 2012, p.20). 

 

 

 Outros motivos que podemos identificar são “[...] carência afetiva, 

ausência de limites e ao modo de afirmação do poder dos pais sob os filhos [...].” 

(SANTOS; BOCK, 2012, p.6). Segundo Maldonado (2011 apud SANTOS; BOCK, 

2012, p.6) “[...] as causas se referem principalmente à violência do preconceito e da 

discriminação, e a incapacidade das pessoas desenvolverem empatia”.  

 O bullying, assim como outros tipos de agressões, possui 

consequências tanto para as vítimas quanto para os agressores, “[...] que podem 

afligir a saúde do escopo social e, sobretudo, a constituição desses adolescentes em 

desenvolvimento.” (ARAÚJO et al., 2012, p.244). A este respeito, Souza e Almeida 

afirmam que o bullying pode deixar consequências na socialização e aprendizagem 

dos alunos, assim como também consequências de fundo emocional, porém as 

consequências “[...] dependem muito de cada indivíduo, da sua estrutura, de suas 

vivências, da predisposição genética, da forma e da intensidade das agressões.” 

(2011, p.186). 

  As vítimas possuem medo da escola e vêem nela um espaço de 

insegurança e desprazer; possuem baixa autoestima e maior probabilidade de se 

tornarem depressivos; apresentam problemas de relacionamento social, íntimo e 

familiar; podem cometer suicídio ou se tornarem pessoas agressivas (BARROS; 

CARVALHO; PEREIRA, 2009); podem apresentar déficit de aprendizagem e 
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concentração, assim como diminuição do rendimento escolar ou evasão (FANTE, 

2005 apud SOUZA; ALMEIDA, 2011); reprovação (SANTOS; BOCK, 2012); podem 

ter síndrome do pânico; anorexia e bulimia; ansiedade além do normal; fobia social e 

escolar (SOUZA; ALMEIDA, 2011); problemas psicossomáticos como cefaleia, 

tontura, náusea, diarreia, febre, taquicardia, dores musculares, insônia, gastrite, 

herpes, alergias, etc. (SANTOS; BOCK, 2012). Futuramente podem ser tornar 

adultos inseguros (BARROS; CARVALHO; PEREIRA, 2009) e apresentar “[...] 

prejuízos em suas relações de trabalho, em sua futura constituição familiar e criação 

de filhos [...]” (SANTOS; BOCK, 2012). 

 Já os agressores apresentam problemas de relação afetiva e social; 

incapacidade ou dificuldade de se autocontrolar; muitas vezes entram para a 

delinquência juvenil; possuem dificuldade em respeitar a lei; podem acabar se 

envolvendo com drogas ou álcool, assim como também em crimes (BARROS; 

CARVALHO; PEREIRA, 2009); os objetivos escolares se distanciam (SOUZA; 

ALMEIDA, 2011); podem apresentar humor deprimido e desenvolver relações 

afetivas violentas (WENDT; CAMPOS; LISBOA, 2010). 

 Assim como as vítimas e os agressores, as testemunhas de atos de 

bullying também são vítimas das consequências desse fenômeno, já que são 

obrigados a conviver com esse tipo de situação, tendo o seu direito de uma escola 

saudável e segura impedido (SOUZA; ALMEIDA, 2011). Desenvolvem uma 

insatisfação com o ambiente escolar, o desenvolvimento acadêmico e social pode 

ficar comprometido (NETO, 2005) e geralmente manifestam comportamentos 

isolados e inseguros (SERPA; PONTES, 2013). 

 Neto (2006 apud BARROS; CARVALHO; PEREIRA, 2009) aponta 

alguns sinais que as vítimas de bullying apresentam, e que podemos identificar, já 

que  

 

Existem maneiras muito diretas de identificar os alunos vítimas deste 
tipo de agressão, quando somos os próprios testemunhos de 
episódios frequentes com a mesma criança ou ainda quando as 
denúncias feitas por outras crianças são levadas a sério e apuramos 
os verdadeiros fatos. (BARROS; CARVALHO; PEREIRA, 2009, 
p.5750). 
 
 

 Os sinais que Neto aponta são os seguintes: a criança ou o 

adolescente não aceita ir para a escola, arranjando uma desculpa; ficam tristes, 
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angustiados, estressados, com crises de choro; não utilizam o mesmo caminho para 

ir e voltar da escola; há uma queda do rendimento escolar; apresenta notas baixas e 

dificuldades na aprendizagem; se isolam; pedem dinheiro aos pais sem motivo; 

aparecem com arranhões e cortes sem justificativa; objetos de uso próprio aparecem 

estragados; se queixam de mal estar, como, por exemplo, dores de estômago e de 

cabeça. (NETO, 2006 apud BARROS; CARVALHO; PEREIRA, 2009). 

 Como dito anteriormente, o fenômeno bullying traz consequências 

para todos os participantes das ações, vítimas, agressores e testemunhas. Muitas 

das consequências não aparecem imediatamente e só irão se manifestar na vida 

adulta das crianças e adolescentes envolvidas, por isso é importante que as escolas 

busquem estratégias para enfrentar e combater esse tipo de violência.  

 No Brasil existe um projeto anti-bullying denominado “Programa 

Educar para Paz”, criado pela pesquisadora Cléo Fante. O programa possui alguns 

objetivos, entre eles  

 

[...] que os alunos sejam conscientizados do fenômeno e suas 
consequências; que os alunos desenvolvam a capacidade de 
empatia, através da interiorização de valores humanos e que os 
alunos se comprometam com o bem-comum e se tornem agentes de 
transformação da violência para uma cultura de paz. (SANTOS; 
BOCK, 2012, p.7). 
 

 

 Para dar início a um projeto dentro da escola, é necessário que se 

faça antes de qualquer coisa, um diagnóstico para saber se ocorre bullying no 

ambiente, em que momento, em quais lugares, com que frequência, e se a equipe 

pedagógica está envolvida. Quando todos os dados estiverem em mãos, a escola 

poderá iniciar o projeto, que não poderá ter data para terminar. (SANTOS; BOCK, 

2012). É importante ressaltar que o projeto anti-bullying não deve ser de 

responsabilidade somente da escola, deve envolver também a família dos 

estudantes. Para Melo (2010 apud SANTOS; BOCK, 2012) existem quatro 

estratégias que orientam o enfrentamento do fenômeno bullying: estratégias gerais, 

estratégias em sala de aula, estratégias individuais e estratégias familiares. 

 Em 2006, nos Estados Unidos, foram elencadas na Campanha 

Nacional de Prevenção do bullying as dez melhores práticas para o seu 

enfrentamento.  
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1. Envolver todo o ambiente escolar para concretizar a mudança do 
olhar, passando a considerar inaceitáveis os atos de bullying; 2. 
Avaliar as manifestações do bullying, a partir de um questionário 
envolvendo alunos, funcionários e pais; 3. Buscar o apoio dos pais e 
da equipe escolar para promover ações de prevenção do bullying; 4. 
Organizar um grupo para coordenar as ações de prevenção do 
bullying composto por toda a comunidade escolar, no qual deverão 
se encontrar com o objetivo de avaliar resultados, ouvir as pessoas e 
ajustar o que for necessário; 5. Capacitar toda a equipe escolar para 
que entendam mais profundamente as manifestações e as 
consequências do bullying e como podem colaborar de modo eficaz; 
6. Estruturar o contrato de convivência explicitando, não só para os 
alunos como também para as famílias, que a prática do bullying não 
é permitida. Logo as normas de convivência e as consequências 
quanto ao desrespeito das mesmas deverá ser enfatizado; 7. 
Expandir a supervisão onde as ações de bullying acontecem com 
maior frequência; 8. Colocar o bullying como tema transversal para 
ser discutido em sala de aula sempre que possível, abordando 
valores fundamentais como respeito, cooperação, potencializando 
relações de amizade; 9. Intervir de modo consistente e apropriado 
quando ocorrer episódios de bullying; 10. Dar prosseguimento ao 
programa incorporando-o ao projeto pedagógico da escola. 
(SANTOS; BOCK, 2012, p.8). 

 

Outras ações que podem ser desenvolvidas no interior da escola e 

que estimulam os alunos é promover aulas de teatros com cenas de bullying; propor 

que escrevam histórias do ponto de vista das vítimas, dos agressores e das 

testemunhas (SANTOS; BOCK, 2012); “[...] estimular [...] seu autoconhecimento, seu 

autocuidado, e principalmente uma linguagem corporal mais confiante como olhar 

para frente e olho a olho e falar com uma voz mais firme”. (MALDONADO, 2011 

apud SANTOS; BOCK, 2012, p.9). 

 

 

 

 

 

3 MÉTODO 

 

 

Foi utilizado para a realização do presente estudo pesquisas de 

cunho bibliográfico e de campo. A pesquisa bibliográfica é realizada a partir de um 

levantamento de produções de muitos autores, disponibilizadas para a divulgação e 
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a socialização de conhecimentos científicos, uma vez que “o pesquisador trabalha a 

partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos”. 

(SEVERINO, 2007, p.122). Todavia, é importante salientar que a pesquisa 

bibliográfica não pode ser confundida com revisão de literatura, já que ela “[...] 

implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento 

ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório”. (LIMA; MIOTO, 2007, 

p.38). 

Já na pesquisa de campo a coleta dos dados deve ser realizada 

dentro do ambiente em que o objeto de pesquisa estiver inserido. No caso deste 

estudo, os dados foram coletados de forma natural, com realização de observação, 

mas sem a realização de intervenção por parte do pesquisador. (SEVERINO, 2007). 

 

 

3.1 PARTICIPANTES 

 

 

 O presente estudo contou com a participação voluntária e anônima 

de 122 alunos, dos três anos do ensino médio, dos períodos matutino e noturno, de 

uma escola pública da rede estadual de ensino do munícipio de Cambé-PR.  

O instrumento foi aplicado em quatro turmas de 1º ano, três turmas 

de 2º ano e três turmas de 3º ano, sendo 2 turmas de 1º ano do período matutino e 

duas do período noturno, 2 turmas de 2º ano do período matutino e 1 do período 

noturno, 2 turmas de 3º ano do período matutino e 1 do período noturno.  

A amostra contou com a participação de 61 sujeitos do sexo 

feminino, 59 sujeitos do sexo masculino e 2 sujeitos não informantes. A idade dos 

participantes variou entre 14 e 39 anos. 

 

 

3.2 INSTRUMENTO 

 

 

 O instrumento utilizado para a coleta dos dados constou de 36 

questões, sendo 33 de múltipla escolha e 3 abertas. O questionário aplicado foi 

montado baseado no questionário “Violência entre Pares” de Isabel Pimenta Freire, 



28 

 

Ana M. Veiga Simão e Ana S. Ferreira, utilizado para a aplicação no ensino médio 

de Portugal (apud SILVA, 2012). No Brasil esse questionário foi validado por um 

grupo de pesquisadores da área de Educação Física, da Universidade Estadual de 

Campinas.  

 O questionário contém questões de identificação, questões sobre a 

vitimização e observação do bullying e questões sobre a participação em práticas 

violentas. Segundo Freire (apud SILVA, 2012, p.13),  

 

[...] este instrumento permite identificar agressores, vítimas, e 

observadores de situações de maus-tratos; caracterizar os tipos de 

agressão/vitimização que ocorrem em situação escolar; [...] 

caracterizar os alunos/agressores, os alunos/vítimas e observadores 

de situações de violência escolar quanto ao gênero, idade [...]; 

identificar os espaços onde ocorrem as situações de agressão [...]. 

[...] o questionário permite conhecer a percepção dos alunos acerca 

do ambiente relacional da escola e o modo como estes interpretam e 

sentem a violência na escola.  

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

 

 

 Antes do início da pesquisa foi entregue para a Pedagoga da escola 

uma Declaração de Consentimento Institucional, para ser assinada pela direção 

escolar. Em seguida, entramos em contato telefônico com a escola para obtermos 

retorno sobre a possibilidade de entrada na escola, visto que no prazo de uma 

semana ainda não havíamos obtido resposta.  

Em função disso, fomos à escola novamente e conversamos 

pessoalmente com o diretor, que se dispôs a assinar a referida Declaração e 

autorizou a aplicação do instrumento de pesquisa junto às turmas que realizariam a 

coleta.  

No primeiro momento, o acordado seria 1 turma de cada ano do 

ensino médio matutino e 1 turma de cada ano do ensino médio noturno. Porém, em 

função do período referente aos últimos dias de aulas antecedentes às férias, e 
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consequentemente haver pouca quantidade de alunos, optamos por aplicar o 

instrumento em duas turmas por série e não mais uma, como havia sido combinado 

com o diretor anteriormente.  

Do mesmo modo, os dados do período noturno foram coletados de 

modo diferente do planejado, visto que o período de aulas desta aplicação (retorno 

das férias) comprometeu o número de salas que iria compor a amostra. Para tanto, 

ao invés de aplicar em uma única sala de primeiro ano, optamos por aplicar em duas 

para então poder nos assentarmos sobre um número mais significativo de sujeitos. 

Quanto ao período de coleta, os dados dos sujeitos foram coletados 

entre os meses de julho e agosto de 2013. 

 A aplicação do questionário aconteceu de forma coletiva, nas 

respectivas salas de cada turma e na presença do (a) professor (a) ministrante da 

aula. No contato com as turmas, os alunos foram convidados a participarem 

voluntariamente da pesquisa, sendo informados que a qualquer momento poderiam 

desistir da mesma.  

Foi entregue para cada aluno um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), onde os mesmos deveriam realizar a leitura e assinar.  

O tempo médio de aplicação utilizado em cada turma foi de vinte 

minutos.  

Ao término do preenchimento do Questionário, os alunos foram 

informados que o resultado desta pesquisa seria disponibilizado na biblioteca da 

escola para que pudessem consultá-los. 

 

 

3.4 FORMA DE QUANTIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram manualmente 

quantificados pela pesquisadora. Optei por fazer dessa maneira, já que desconhecia 

um programa de computador apropriado para realizar tal quantificação. 

Todos os dados dos questionários contendo as respostas de cada 

sujeito da pesquisa foram contados um a um, sendo quantificadas e organizadas por 

categorias todas as questões contidas nele.  
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Para a estruturação das tabelas os Questionários foram divididos em 

quatro categorias, sendo: categoria 1 – vítima de violência escolar, categoria 2 – 

testemunhas de violência escolar, categoria 3 – autores de violência escolar e 

categoria 4 – opinião sobre a violência escolar. 

A partir desta subdivisão dos dados, então quantificados, foram 

elaboradas três tabelas no formato do programa Microsof Word. A primeira tabela 

referiu-se à caracterização geral dos dados, que incluiu dados subdivididos por 

idade, série, turno e gênero. Já a segunda foi organizada particularizando a 

caracterização por gênero, sendo que a terceira por série.  

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 DADOS GERAIS 

 

 

Apresentar-se-á, a seguir, a prevalência dos resultados alcançados 

por meio da aplicação do questionário, realizado em uma escola pública da rede 

estadual de ensino na cidade de Cambé - PR. Para tanto, os apresentaremos em 

quatro categorias, respectivamente: categoria 1 – vítima de violência escolar, 

categoria 2 – testemunhas de violência escolar, categoria 3 – autores de violência 

escolar e categoria 4 – opinião sobre a violência escolar. 

 De um total de 122 participantes da pesquisa, 80 (65,5%) deles 

possuem idade entre 16 e 17 anos, com prevalência no terceiro ano do ensino 

médio, com 42 (34,4%) alunos, do período matutino 61 (50%) alunos do sexo 

masculino e 61 (50%) alunos do sexo feminino.  

 De acordo com Blaya (2005 apud ROLIM, 2008, p.21) a idade de 

maior incidência de episódios de bullying ocorre entre os 11 e 14 anos, porém 

Rodriguez (2005 apud ROLIM, 2008, p.21) sustenta que esses episódios acontecem 

entre os 9 e 14 anos, enquanto Hazler (1996 apud ROLIM, 2008, p.21) afirma ter 

encontrado dados neste aspecto entre os 9 e 15 anos. 

 Albino e Terêncio (2010, p.6) nos mostram que em relação ao 

gênero, os meninos vitimizam mais do que as meninas, utilizando-se mais da 

agressão física e verbal. 
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4.1.1 Vítimas de Violência Escolar 

 

Quanto à categoria de vítimas de violência escolar, 111 (90,9%) 

sujeitos afirmaram que neste ano letivo não foram empurrados com violência, 106 

(86,8%) afirmaram que não foram ameaçados dentro da escola e nem nas 

imediações.  

Quanto à humilhação ou gozação do sujeito ou de partes do seu 

corpo, observei uma redução (em comparação ao tipo de violência anterior) no 

número dos que não sofreram, 96 sujeitos (78,6%). Do mesmo modo, 87 (71,3%) 

não foram chamados de nomes ofensivos, 108 (88,5%) negaram a exclusão de 

algum grupo, 109 (89,3%) não foram agredidos de propósito, 106 (86,8%) não 

tiveram seus objetos pessoais estragados e 89 (72,9%) dos sujeitos acreditam que 

não foram alvos de intrigas por parte de outros grupos.  

 De modo diferente, pesquisa realizada pela Universidade Federal de 

Minas Gerais, em 2012, mostra que 26% de adolescentes entre 14 e 17 anos 

afirmaram terem sido agredidos verbalmente, onde 65% dessas agressões 

ocorreram dentro da escola. 

 Diante desses dados, constatamos que o índice de vitimização de 

violência escolar entre os sujeitos deste estudo é mínimo, o que nos levou a refletir 

sobre algumas questões, tais como: Será que eventos tais como os considerados 

bullying ligados à violência na escola foram considerados importantes para este 

grupo de respondentes? O período em que teriam ocorrido e ou a ausência de 

exemplos no quadro de questões poderia ter influenciado na disposição dos 

respondentes a fornecer informações? O tempo para a elaboração das respostas 

poderia ter influenciado nestas variáveis? Sabendo nós que o tema tratado 

pressupõe elementos que norteiam e tocam a sensibilidade de seus respondentes, 

nos questionamos: dificuldades e ou elementos estressores poderiam ter trazido 

objeções aos sujeitos no momento de responderem as questões deste estudo? O 

tema abordado poderia ser observado como íntimo, constrangedor, perturbador ou 

suscetível a temores que pudessem expor socialmente os sujeitos, de forma a 

causar resistências e respostas falsas? O tema seria embaraçoso para o 
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respondente por colocar em perigo seu prestígio, caso fosse contrário à ideias 

socialmente aceitas?  

 Na questão referente à exposição sobre outras agressões, a 

prevalência de respostas foi na alternativa negativa com 114 respostas (93,4%).  

Diante disso, julgo de suma importância mencionar as duas respostas obtidas onde 

os sujeitos apontaram o tipo de violência sofrida: um delas respondeu que sofreu 

ofensas por parte dos colegas e o outro de que levou uma “voadora2”. 

 Em contraste a estes dados obtidos por esta pesquisa, Espinheira e 

Jólluskin (2009, p.111) nos mostram em estudo realizado com 6.903 sujeitos, onde 

21% desses jovens foram vítimas de bullying pelo menos uma vez, onde “[...] 

(44,7%) afirmaram ter sido agredidos no contexto escolar.”  

 Ao perguntarmos se eles se consideram vítimas de bullying, 114 

(93,4%) responderam que não, apenas 6 (4,9%) afirmaram que sim, por terem 

sofrido agressões do tipo: falta de respeito, agressões verbais e físicas e 2 sujeitos 

(1,7%) não responderam a questão.  

 Em comparação, estudo realizado em 32 escolas primárias 

holandesas, com 2.776 crianças, mostra que 16% dos alunos eram vítimas 

frequentes de bullying (FEKKES et al., 2005 apud ROLIM, 2008, p.22). Já em 

Portugal, pesquisa realizada em 10 escolas, com 4.092 crianças, nos mostra que 

20% dos alunos eram vítimas desse tipo de violência. (PEREIRA et al., 2004 apud 

ROLIM, 2008, p.22) 

Então, posso afirmar que essa pesquisa indicou que 93, 4% dos 

sujeitos não sofreram bullying, o que indica que os resultados encontrados aqui não 

coincidem com os de outras pesquisas, tais como as realizadas na Holanda e em 

Portugal. Diante disso, quando comparada a outros estudos, este trabalho 

demonstrou diferenças e ambiguidades   

 Em minha pesquisa, durante esse ano letivo, 13 (10,6%) dos sujeitos 

afirmaram que sofreram esse tipo de violência mais de uma vez, porém, 103 (84,4%) 

sujeitos não responderam a questão.  

Por outro lado, pesquisa desenvolvida em Hertfordshire, norte de 

Londres, com 2.377 alunos de escolas primárias, nos mostra que a vitimização é 

                                            
2 “Voadora” refere-se a um termo usual e não oficial na gramática da língua portuguesa que significa 
especialmente, entre jovens adolescentes, dar um pulo seguido de um chute, visando atingir a parte 
superior do tronco do oponente.  
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repetida, ou seja, ocorre pelo menos uma vez por semana e atinge em torno de 10% 

dos alunos das escolas primárias e 5% das escolas secundárias (ROLIM, 2008, 

p.22).  

A este respeito vale dizer que Pereira (2002 apud FRANCISCO; 

LIBÓRIO, 2009, p.203) e Pizarro e Jiménez (2007 apud FRANCISCO; LIBÓRIO, 

2009, p.203) afirmam que “para um indivíduo ser caracterizado como vítima é 

necessário que o mesmo tenha sofrido de três a seis ataques no mínimo, em um 

mesmo período do ano, e que estes ataques apresentem um caráter de 

intencionalidade e repetição”.  

Partindo da visão de Pereira (2002 apud FRANCISCO; LIBÓRIO, 

2009, p.203) e Pizarro e Jiménez (2007 apud FRANCISCO; LIBÓRIO, 2009, p.203) 

e considerando o dado de 10% obtido, nessa pesquisa, não podemos considerá-los 

bullying, visto que é necessário que a vítima tenha sofrido no mínimo de três a seis 

ataques. 

Sobre o local mais frequente onde ocorreriam atos de bullying, em 

nossos dados encontramos as seguintes respostas: dentro da sala de aula tivemos 

14 (11,4%) respostas, seguido do recreio, com 6 (4,9%), entrada ou saída da escola, 

também com 6 (4,9%) respostas, em aulas de educação física, com 5 (4%), cantina, 

com 4 (3,2%) respostas, banheiro, corredores e pátios e ao redor da escola, com 3 

(2,4%). Todavia, é importante salientar que 91 (74,5%) dos sujeitos não informaram 

suas respostas. Neste caso, não podemos inferir com fidedignidade nenhuma 

interpretação a este respeito, uma vez que o número de dados é insuficiente para 

tanto. 

Em contrapartida, Francisco e Libório (2009) apontam, em suas 

pesquisas, que os locais de maior prevalência para atos de bullying foram os 

recreios (28,60%), seguido das salas de aula, com um percentual de 27,90%. De 

acordo com os referidos pesquisadores, por mais que nesses ambientes haja a 

presença de funcionários e professores, o bullying não deixa de acontecer, pois 

aparece de forma camuflada. 

Cabe dizer que os dados obtidos no presente estudo são totalmente 

convergentes em relação aos dados do estudo de Francisco e Libório (2009), visto 

que o recreio aparece em seu estudo com uma maior frequência. 

 Das vítimas de bullying, 10 (8,1%) afirmaram em suas respostas que 

foram agredidos por uma pessoa, 6 (4,9%) por um grupo de pessoas e 3 (2,4%) por 
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duas pessoas. Tivemos novamente um dado elevado de ausência de respostas 

neste item, pois 103 (84,4%) sujeitos não informaram.  

Pelas respostas das vítimas, os agressores foram: em número mais 

elevado (18) com um índice de (14,7%) aparecem os colegas de sala dos agredidos, 

sendo que 8 deles (6,5%) com os colegas de escola. Dos 122 sujeitos, 97 (79,5%) 

não informaram sobre esta questão. Nesse sentido, é importante ressaltar que o 

número de abstenções para estes itens foi bastante elevado, o que pode ter 

prejudicou, mais uma vez, a fidedignidade dos dados.3 

 A própria análise da fonte de informação desta pesquisa 

(Questionário) já demonstra resultados importantes, uma vez que chamou nossa 

atenção o número elevado de informações não respondidas, que estiveram 

presentes como 'não consta' em todas as tabelas apresentadas4.    

 Dos sujeitos que afirmaram que se consideram vítimas de bullying, 

38 (31,1%) responderam que não estão mais sofrendo esse tipo de agressão, 3 

(2,4%) informaram que ainda continuam sendo agredidos e 81 (66,3%) não 

informaram. 

 Novamente, é possível observar que a maior parte dos sujeitos 

participantes desta pesquisa afirmou não ter sido vítima de bullying. 

 Quanto ao gênero dos agressores a prevalência é a do sexo 

masculino, com 18 (14,7%) sujeitos respondentes. Já quanto à idade dos 

agressores, possuem a mesma idade ou são mais velhos, com um índice de 12 

(9,8%) respostas cada, sendo que no que diz respeito à turma destes sujeitos a 

prevalência foi com os colegas da mesma turma de sala de aula, com 15 (12,2%) 

respostas. Quanto à série, tivemos 17 (13,9%) que informaram que são da mesma. 

 Gomes (2007 apud FRANCISCO; LIBÓRIO, 2009, p.204) afirma em 

seu estudo que “[...] os meninos costumam ser mais agredidos somente por 

                                            
3 O alto número de sujeitos não respondentes neste estudo pode ter comprometido, em parte, a 
nosso ver, a fidedignidade do teor dos dados ora coletados, impossibilitando-nos e ou dificultando-
nos aproximações e ou comparações com outras fontes levantadas por nós na literatura indicada em 
questão.   

4 De posse desse resultado, ou seja, do grande número de informações faltosas em diversas das 

variáveis deste estudo, suscitou-nos a preocupação sobre o que significa nas instituições escolares, 
hoje, de um modo geral, tanto para gestores, professores ou alunos, a presença de pesquisadores, 
quais seus significados e ou implicações para a realidade escolar. Valeria a pena refletir mais sobre 
essa questão. Todavia, não é o foco deste estudo.  

 



35 

 

meninos, enquanto que as meninas são agredidas tanto por meninas quanto por 

meninos”.  

 Das vítimas de bullying, 20 (16,3%) afirmaram que durante as 

agressões sempre havia alguém presenciando a situação, 18 (14,7%) informaram 

que não havia testemunhas no local e 84 (68,8%) não informaram. 

 De 122 sujeitos, 18 (14,7%) informaram que quando da presença de 

testemunhas estes não manifestaram nenhuma reação, 4 (3,2%) informaram que 

pediram para o agressor parar, 4 riram da situação ou apoiaram o agredido, 3 (2,4%) 

deram apoio ao agressor e 2 (1,6%) chamaram um adulto ou fugiram. 93 (76,2%) 

dos sujeitos não informaram. 

 Pudemos constatar na literatura consultada que as vítimas de 

bullying geralmente sofrem consequências que podem durar toda a vida. Nestes 

casos, a autoestima dos adolescentes fica muito prejudicada com tais atos violentos, 

havendo uma prevalência da vergonha, no caso desta pesquisa, tivemos 10 (8,1%) 

sujeitos informantes, seguido de desânimo e tristeza e do sentimento de raiva pelos 

colegas, com 5 (4%) informantes, vontade de não frequentar mais a escola, com 4 

3,2%) informantes, sentimento de humilhação, com 3 (2,4%), falta de vontade de 

estudar, com 2 (1,6%) informantes e notas baixas e afastamento do grupo de 

colegas, com 1 (0,8%) sujeito informante cada. 

Já em estudo feito por Francisco e Libório (2009), diferentemente 

deste estudo, os índices para esta categoria foram bem mais elevados, visto que 

entre eles 34,10% das vítimas sentiram tristeza após as ações de bullying, 29,60% 

se sentiram mal e 22,30% ficaram preocupados com o pensamento alheio. Martins 

(2005 apud FRANCISO; LIBÓRIO, 2009, p.205) “constatou que a maioria das 

vítimas não se sente bem na escola [...]”. 

Segundo Louzada et al. (2008), as consequências que o bullying 

gera na vida dos adolescentes faz com que estes se sintam inferiorizados, perdendo 

a capacidade de transformar suas metas e sonhos em realidade. (p.83). 

É importante ressaltar que os dados obtidos nesse estudo diferem 

dos dados do estudo de Francisco e Libório (2009), mais uma vez, pois enquanto 

em nossa pesquisa o sentimento mais comum entre os sujeitos foi o de vergonha, 

na de Francisco e Libório (2009) foi o de tristeza. 
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4.1.2 Testemunhas de Violência Escolar 

 

A segunda categoria aqui apresentada é a das testemunhas de 

violência escolar. Pudemos constatar que 69 (56,5%) dos participantes não 

presenciaram ninguém sendo empurrado com violência, 69 (56,5%) não 

presenciaram ninguém sendo ameaçado, 70 (57,3%) sujeitos não viram ninguém 

apanhando, 52 (42,6%) não presenciaram ninguém sendo excluído de algum grupo 

e 79 (64,7%) não presenciou ninguém sendo ferido de propósito. Porém, de um total 

de 122 sujeitos, 60 (49,1%) afirmaram que viram seus colegas serem humilhados ou 

sofrerem gozações, o que representa um número significativo para esta categoria. 

 Na mesma medida, pesquisa do Centro de Estudos da Criminalidade 

e Segurança Pública (CRISP) da UFMG, desenvolvida em 50 escolas de segundo 

grau de Belo Horizonte, concluiu que, 

 

[...] 27,8% dos alunos entrevistados relataram já ter visto, pelo menos 
uma vez, pessoas armadas dentro da escola. 67,5% dos alunos já 
viram ou ouviram falar de pessoas quebrando janelas, fazendo 
arruaças e desordens dentro da escola. 9,6% dos alunos já viram ou 
ouviram falar de brigas envolvendo xingamentos e ofensas morais na 
escola. 36,2% dos alunos já viram ou ouviram falar de pessoas 
vendendo drogas na escola. 47% dos alunos já viram ou ouviram 
falar de outros alunos sendo assaltados dentro da escola. 59,4% dos 
alunos já viram ou ouviram falar de outros alunos sendo furtados 
dentro da escola. (ROLIM, 2008, p.26). 

 

 Nessa pesquisa, das testemunhas, 45 (36,8%) afirmaram que não 

fizeram nada para impedir a agressão. Entre aqueles que fizeram há um destaque 

em pedir para o agressor parar, com 16 (13,1%) dos sujeitos, seguido de chamar um 

adulto, com 6 (4,9%) sujeitos.  

 Em comparação a isso, Souza, Sila e Santos (2011, p.6) apontam, 

em sua pesquisa, que ao presenciarem um colega sofrendo atos de bullying, 30% 

dos adolescentes se sentem mal com a situação e 23% sentem pena. 

 Podemos destacar que o fato dos adolescentes se sentirem mal com 

o ato de bullying, ou sentirem pena dos colegas representa uma situação de 

omissão por parte das testemunhas, o que de certa forma é compatível com o 

presente estudo, visto que 36, 8% não desenvolveram nenhum tipo de reação. 

Assim como as vítimas, as testemunhas também afirmaram que o 

local mais frequente de atos de bullying é a sala de aula, com 37 (30,3%) de 
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respostas, vindo em seguida o recreio, com 32 (26,2%) e a entrada e saída da 

escola, com 21 (17,2%). 

Em consonância a isto, Fante (2005 apud FRANCISCO; LIBÓRIO, 

2009, p.203) e Lopes Neto (2005 apud FRANCISCO; LIBÓRIO, 2009, p.203) “[...] 

constataram que as condutas de bullying foram praticadas com maior intensidade 

nas salas de aula”. 

Neste caso, podemos dizer que os dados aqui obtidos são 

compatíveis com os estudos de Fante e Lopes Neto, uma vez que sobressaiu a sala 

de aula como espaço de maior prática de atos de bullying. A nosso ver, é de grande 

relevância refletirmos sobre esses dados, visto que a sala de aula deveria ser o 

ambiente com menos ocorrências de atos de bullying, justamente pela presença do 

professor junto aos alunos.  

Segundo Santos (2007) isso ocorre porque um professor muitas 

vezes não interfere na sala de maneira com que os alunos compreendam o respeito 

que necessita haver dentro de um ambiente escolar. Pode acontecer, também, de 

professores tratarem seus alunos de forma desrespeitosa, criticando-os a todo 

momento. É importante, a nosso ver, para que os atos de bullying diminuam, que o 

professor reflita com seus alunos sobre a importância do papel ético, do respeito 

mútuo, do diálogo e da solidariedade dentro do ambiente escolar. 

 Dando continuidade, ao serem questionados sobre se já haviam 

presenciado algum professor levando um aluno a sofrer bullying dentro da sala de 

aula, 83 (68%) dos sujeitos responderam que não; 22 (18%) responderam que sim, 

onde obtive as seguintes respostas: professor levando o aluno a sofrer gozação por 

parte dos colegas; comentários maldosos; jogar apagador na cabeça do aluno; 

chamar por apelidos e tapas no braço. Estudos dessa natureza não foram 

encontrados na literatura, impossibilitando comparações. 

  

 

4.1.3 Autores de Violência Escolar 

 

A terceira categoria a que me refiro é a dos autores de violência 

escolar, ou de bullying. Entre eles, 102 (83,6%) dos agressores negaram ter 

empurrado alguém com violência, 102 (83,6%) negaram ter ameaçado, 87 (71,3%) 

informaram que não humilhou ou fez gozações, 101 (82,7%) não bateram em 
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nenhum colega, 87 (71,3%) não chamaram por nomes ofensivos, 100 (81,9%) não 

levantaram calúnias do colega ou de sua família, 100 (81,9%) também não 

excluíram ninguém do seu grupo, 104 (85,2%) não feriram nenhum colega e 102 

(83,6%) não estragaram nenhum objeto de propósito. 

 Dos agressores, 22 (18%) afirmaram que nesse ano letivo 

praticaram essas ações somente uma vez, 10 (8,1%) informaram que praticaram 

mais de duas vezes e 90 (73,7%) não informaram. Nesse sentido, cabe ressaltar 

que mais uma vez colocamos em destaque nossa preocupação sobre o quanto o 

número de abstenções das respostas obtidas poderia (ou pode) ter comprometido a 

legitimidade dos dados em relação ao que os resultados indicaram5. 

 Sisto (2005, p.118) constatou em estudo com 2.200 alunos de 

escolas das capitais, que os índices variaram de 33% e 68% com relação ao 

vandalismo, furtos e roubos, 8,5% a 58,6% com relação às agressões ocorridas 

contra alunos dentro do ambiente escolar e de 1,2% a 33% quanto às agressões 

ocorridas contra professores. 

Os locais onde essas ações mais ocorreram foi dentro da sala de 

aula, com 25 (20,4%) respostas e no recreio, com 11 (9%) respostas. 

 

No que tange aos lugares de ocorrência do bullying, indica-se que 
este é mais comum nos pátios dos colégios e, especificamente, nos 
horários de recreio, nos quais não se costuma encontrar supervisão 
de adultos. Também é frequente o bullying diretamente nas salas de 
aula, inclusive com a presença de professores, situação que indica 
ser ainda comum a omissão desses profissionais no que se refere ao 
combate dessa forma de violência. (ALBINO; TERÊNCIO, 2010, p.7). 

 

Novamente a sala de aula aparece como sendo o local principal de 

ocorrências de atos de bullying, seguido do recreio, o que confirma o que Albino e 

                                            

5 A este respeito, mais uma vez nos questionamos: metodologicamente, sobre questões referentes à 

redação das perguntas: será que estavam claras e fomos precisos nos termos utilizados? Será que 
os adolescentes teriam buscado conformidade às respostas de seu grupo? Será que a tendência à 
imitação social não pode ter enviesado suas respostas? Teriam tido temores do julgamento dos 
colegas? Temores em se submeter aos estereótipos culturais? Algumas questões ou frases podem 
ter sido mal compreendidas? Continham frases ou termos difíceis e/ou obscuros?  
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Terêncio (2010) constataram em seu estudo, ou seja, que os locais onde há a 

presença de professores, são os ambientes onde mais ocorrem essas práticas. 

Em outra oportunidade, 24 (19,6%) dos sujeitos informantes 

disseram que as ações foram praticadas em grupo, porém 18 (14,7%) informaram 

que foram praticadas individualmente e 81 (66,3%) não informaram.  

Dos sujeitos, 49 (40%) afirmaram que não continuam praticando 

esse tipo de atitude e apenas 1 (0,8%) sujeito afirmou que ainda continua agredindo 

e perseguindo um colega. 72 (59%) não informaram. 

 Dos motivos que levam à prática dessas atitudes, a brincadeira é o 

motivo que prevalece entre os participantes, com 15 (12,2%) respostas, seguido da 

defesa, com 4 (3,2%) respostas, da raiva, com 3 (2,4%) respostas e da vingança, 

reação a provocações e desprezo, com 2 (1,6%) respostas cada. 

 Para Souza, Sila e Santos (2011, p.6) a brincadeira também foi o 

motivo mais apontado para 33% dos estudantes e em contraste com o presente 

estudo, outra possível justificativa foi o fato da vítima não se encaixar nos padrões 

de normalidade impostos pela sociedade, com 21%. 

 Dados sobre violência entre alunos apontam que 22,1% 

apresentaram embriaguez, 8,7% uso de drogas ilícitas, 6,4% insegurança no trajeto 

casa-escola, 5,5% insegurança na escola, 12,9% agressão física, 9,5% agressão 

física por um familiar e 6,1% participação em brigas com a utilização de arma branca 

e 4,0% com armas de fogo. 

 O que podemos destacar é que a prática de atos de bullying dentro 

do ambiente escolar está intimamente relacionada com a violência fora deste local, 

assim como com o uso de drogas, álcool e armas. 

 O sentimento que eles manifestam pelas pessoas que agridem, são, 

na maior parte das vezes, ausentes, com 13 (10,6%) respostas, porém um pouco 

abaixo dessa resposta temos o sentimento de carinho, com 10 (8,1%).  

Dos agressores, 23 (18,8%) afirmaram que sempre havia alguém 

presenciando as situações, 18 (14,7%) afirmaram que não havia nenhuma 

testemunha e 81 (66,3%) não informaram.  

Durante as ações, 16 (13,1%) informaram que as testemunhas não 

se manifestaram, 4 (3,2%) que riram da situação e 2 (1,6%) que pediram para o 

agressor parar, aproximaram-se para ver e deram apoio ao agressor. 
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 Dentre os agressores 33 (27%) responderam que não receberam 

castigo devido às agressões, 9 (7,3%) afirmaram que receberam algum tipo de 

castigo, entre eles ficar sem recreio, copiar as regras do colégio e sentir culpa6 e 80 

(65,5%) não informaram.  

 Dos agressores, 22 (18%) afirmaram que não receberam ajuda de 

ninguém para modificar esse comportamento agressivo, 7 (5,7%) afirmaram que 

receberam ajuda de professores, colegas de sala e do diretor da escola e 93 

(76,2%) não informou. 

 Louzada, Louzada e Lazarini (2008) afirmam que nenhum dos 

alunos entrevistados em sua pesquisa afirmou receber ajuda ou orientação de 

alguém para enfrentar a situação, o que confirma os dados coletados no presente 

estudo. 

Além disso, 28 (22,9%) dos sujeitos não querem ter um 

comportamento diferente, porém 16 (13,1%) afirmam que gostariam de modificar o 

seu comportamento e 78 (63,9%) não informaram. Dentre os que afirmaram que 

gostariam de modificar o seu comportamento, estão as seguintes justificativas: para 

não ter mais essas atitudes, para poder ir à escola armado, pelo fato de ser menina, 

para poder refletir, para melhorar o relacionamento com as pessoas, para gostar de 

todo mundo e para não ter atitudes erradas. 

Dentre as atitudes desenvolvidas pelos agressores a fim de tentar 

evitar esse tipo de comportamento, 13 (10,6%) afirmaram que tentaram se controlar 

mais, 12 (9,8%) tentaram evitar provocações, 10 (8,1%) tentaram conviver mais com 

os colegas, 7 (5,7%) não fizeram nada e 83 (68%) não informaram.  

Cabe ressaltar que muitos desses adolescentes sentem vontade de 

ter um comportamento diferente, porém um dos motivos que acreditamos compor 

suas dificuldades para tanto se refere à falta de apoio e orientação da direção e 

orientação escolar, professores, família, entre outras condições de natureza sociais 

e/ou afetivas que permeiam sua existência. 

  

 

4.1.4 Opinião sobre Violência Escolar 

 

                                            
6 Os alunos afirmaram que um dos castigos que podem receber por serem agressivos é sentir culpa. 
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A quarta categoria se refere à opinião dos adolescentes sobre a 

violência escolar. Na questão referente ao que é o bullying, 111 (90,9%) sujeitos 

informaram saber o que significa. Dentre as respostas apareceu uma variedade de 

definições, tais como: agressão verbal; agressão física; forma de opressão; crime; 

ofensas; ameaças; zoação; agressão que afeta a moral; preconceito; agressão por 

brincadeira; apelidos; exclusão; agir com indiferença; ofensa que causa baixa 

autoestima; comportamento agressivo; violência; humilhação; perseguição; 

ferimento psicológico; falta de respeito; ocorre geralmente no ambiente escolar; 

causa depressão; maus tratos; provocação; devido a aparência física; desprezo; 

desequilíbrio psicológico do agressor; algo não comum na sociedade que o agredido 

possua; 

 O bullying foi considerado por 110 (90,1%) estudantes como uma 

forma de agressão, porém somente 88 (72,1%) o consideraram como um problema 

dentro do ambiente escolar. Para eles, as respostas oscilaram entre: muitas pessoas 

sofrem por causa do bullying e são desestimuladas; muitos tipos de bullying ocorrem 

na escola; nessa escola não há bullying; afeta a mente; prejudica a todos; a escola 

deveria ser um lugar calmo; pode acabar com a vida; as pessoas sofrem caladas; a 

escola não deveria ser um ambiente de desigualdade; gera a violência; é um 

problema importante e ás vezes acontece mais do que uma zoação. 

 Em contraste, Araújo et al. (2012) nos mostram que a violência 

escolar tem sido vista como um sinônimo de assédio, sendo um fator 

desestruturante dentro do ambiente escolar. O fenômeno, de acordo com os sujeitos 

deste estudo, foi considerado como: 

 

[...] roubar, matar, machucar, brigar, dar murros, xingar e falar 
palavrão. Nesse sentido, a violência escolar pode ser vista como 
uma bagunça que afeta a vida do aluno e que é sustentada pelo 
abuso de poder, pela falta de educação e de respeito para com o 
outro, sendo elemento crucial para a manutenção das relações 
pautadas nos sentimentos de ódio, dor e lamento (choro). (ARAÚJO 
et al., 2012, p.246). 

 

 Diferentemente do estudo de Araújo et al. (2012), os sujeitos do 

presente estudo não citaram em nenhum momento que o bullying está relacionado a 

roubo e morte, porém confirmam que esta prática está relacionada a agressões 

físicas e verbais. 
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Dos sujeitos participantes desta pesquisa, 109 (89,3%) apontaram 

diversos motivos que levaria uma pessoa a cometer atos agressivos. São eles: 

inveja; ressentimento; gozações; querer ser superior; zoação7; falta do que fazer; 

falta de apoio e atenção da família; insegurança própria; problemas familiares; 

stress; má influência; falta de respeito; falta de educação; falta de consciência dos 

seus atos; sofrimento; falta de caráter; ira/raiva/ódio; falta de controle próprio; 

problemas próprios; falta de maturidade; ciúmes; querer chamar atenção; falta de 

diálogo com os pais; falta de compreensão; prazer; brincadeira; falta de atenção; 

agradar os amigos; falta de carinho; falta de amor; idiotice; desequilíbrio 

emocional/psicológico; convivência no ambiente de trabalho; falta de convivência 

com outras pessoas; falta de orientação; opinião alheia; nada justifica; infância 

problemática; vingança; jogos e filmes; fofocas; ignorância; por sofrer agressões; 

falta de amigos e prazer em ver o sofrimento alheio. 

Dados dessa natureza não foram encontrados na literatura, 

impossibilitando comparações. 

  

 

4.2 POR GÊNERO 

 

 

 A seguir serão apresentados os resultados dos dados coletados 

através da caracterização por gênero. Esta também será realizada através das 

quatro categorias já apontadas anteriormente. 

 Começaremos a expor os resultados pelo sexo feminino, que obteve 

um total de 61 participantes. A idade prevalente entre as adolescentes foi a de 17 

anos, com 16 (26,2%) alunas nessa idade, estando 22 (36%) delas no primeiro ano 

do ensino médio, com prevalência no período matutino, 33 (54%). 

Castro et al. (2011, p.1059) apontam que a faixa etária de 12 a 19 

anos foram as que mais apresentam comportamentos de violência, pois é nessa 

fase que ocorrem as “[...] modificações biológicas, socioculturais e psíquicas em que 

o ser humano tenta superar comportamentos antissociais cujos efeitos são prejuízos 

e frustrações incompreendidos pelo mundo adulto.”. 

                                            
7 Zoação se trata de uma gíria muito conhecida e usada principalmente por jovens. Significa brincar 
com os outros, contar piadas, tirar sarro, bagunçar, debochar. 
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4.2.1 Vítimas de Violência Escolar (Gênero Feminino) 

 

Quanto à primeira categoria, 56 (91,8%) das participantes 

informaram que não foram empurradas com violência, 53 (86,8%) que não foram 

ameaçadas, 46 (75,4%) que não sofreram humilhações ou gozações, 43 (70,4%) 

que não foram chamadas de nomes ofensivos, 52 (85,2%) que não foram excluídas 

de algum grupo, 53 (86,8%) que não foram agredidas de propósito, 54 (88,5%) não 

tiveram objetos estragados de propósito e 40 (65,5%) que não foram envolvidas em 

intrigas. 57 (93,4%) informaram que não sofreram outros tipos de agressões, porém 

1 (1,6%) informou que foi ofendida. 

 De acordo com Bandeira e Hutz (2010) as meninas se identificam 

mais com o papel de vítimas e testemunhas de bullying, do que os meninos. Porém, 

o que constatamos é que os dados obtidos não correspondem ao constatado por 

Bandeira e Hutz (2010), visto que o número de meninas vítimas de bullying é mínimo 

neste estudo.  

Pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que 

27% das meninas foram vítimas de bullying ao menos uma vez durante 1 mês e 

meio. (ROLIM, 2008, p.24). 

 De 61 sujeitos participantes, 57 (93,4%) afirmaram que não se 

consideram vítimas de bullying e 3 (4,9%) afirmaram que se consideram, devido à 

falta de respeito e por falarem mal pelas costas. 

 Isto demonstra o que Zottis (2012) constatou em seu estudo, onde 

as formas de bullying indireto são as preferidas pelas meninas, ou seja, agredir 

verbalmente, falar por trás, fazer intrigas, etc. Em nosso estudo, durante este ano 

letivo 6 (9,8%) afirmaram que essas agressões aconteceram somente uma vez e 2 

(3,2%) afirmaram que aconteceu mais de uma vez. 

O local de maior prevalência para essas ações é o ambiente da sala 

de aula, com 13 (21,3%), seguido da aula de educação física, com 5 (8,1%), entrada 

ou saída da escola, com 4 (6,5%), recreio, com 3 (4,9%), cantina, com 2 (3,2%), 

banheiro, corredores e pátios e ao redor da escola, com 1 (1,6%). 

Dos resultados, é importante salientar que novamente o ambiente da 

sala de aula aparece como o principal local dessa determinada escola, para a 

ocorrência de atos de bullying. Porém, Silva (2011) aponta em pesquisa realizada, 
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com 161 alunos de uma escola pública do Rio Grande do Sul, que o local onde 

essas ações mais ocorrem é o recreio, com 34,1% e posteriormente a sala de aula, 

com 29,7%. 

É importante destacar que depois do ambiente da sala de aula, as 

meninas apontam que a aula de educação física é o local onde mais ocorrem esses 

atos, o que nos mostra, mais uma vez, ser na presença dos professores que as 

práticas violentas acontecem. 

 Das 61 participantes 9 (14,7%) informaram que as agressões 

ocorreram geralmente por uma pessoa e 49 (80,3%) não informou. Quanto ao 

conhecimento dessas pessoas, 10 (16,3%) informaram que eram colegas de sala do 

agressor e 49 (80,3%) não informou.  

Das participantes 18 (29,5%) afirmaram que não continuam sendo 

agredidas, porém 1 (1,6%) disse que continua sofrendo esse tipo de agressão na 

escola e 42 (68,8%) não informaram. 

 Quanto ao gênero dos agressores, 9 (14,7%) das vítimas 

informaram que foram agredidas pelo sexo feminino. Quanto à idade, 6 (9,8%) 

informaram que esta se caracteriza a mesma ou são mais velhos, 7 (11,4%) 

informaram que os agressores são da mesma turma e 8 (13,1%) da mesma série. 

 Em síntese, as agressões ocorrem geralmente por uma pessoa, 

sendo que a maior parte delas não continua sendo agredida, particularmente quando 

os agressores são meninas da mesma idade ou mais velhas, da mesma turma e da 

mesma série. 

 Das vítimas, 10 (16,3%) afirmaram que haviam pessoas 

presenciando a situação de bullying, porém outras 10 (16,3%) vítimas afirmaram que 

não haviam testemunhas e 41 (67,2%) não informaram.  

Quando da presença de alguém, 10 (16,3%) das vítimas informaram 

que eles não fizeram nada, 3 (4,9%) pediram para o agressor parar, 2 (3,2%) 

chamaram um adulto e 47 (77%) não informaram. 

 Tal como já afirmou diversos estudos mencionados, as agressões 

trouxeram consequências para a autoestima dessas adolescentes. 6 (9,8%) 

informaram que tiveram vergonha, 4 (6,5%) que tiveram desânimo e tristeza, 2 

(3,2%) sentiram vontade de não frequentar mais a escola, 2 (3,2%) sentimento de 

humilhação, 2 (3,2%) sentimento de raiva pelos colegas e 1 (1,6%) apresentou notas 

baixas. 
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 Por outro lado, Bandeira e Hutz (2010) apontam que a autoestima 

das meninas é menor quando estas estão no papel de vítimas, pois a autoestima 

feminina é totalmente influenciada pelos relacionamentos. 

  

 

4.2.2 Testemunhas de Violência Escolar (Gênero Feminino) 

 

A segunda categoria, referente às testemunhas de violência escolar, 

33 (54%) delas informaram que não presenciaram ninguém sendo empurrado com 

violência durante este ano letivo, 31 (50,8%) não presenciaram ninguém sendo 

ameaçado, 31 (50,8%) presenciaram alguém sendo humilhado, 33 (54%) não 

presenciaram ninguém apanhando, 22 (36%) não viram ninguém sendo excluído de 

algum grupo e 37 (60,6%) também não viram ninguém sendo ferido de propósito. 

 Ao perguntar o que fizeram diante desse tipo de violência, 22 (36%) 

informaram que não fizeram nada, 9 (14,7%) pediram para o agressor parar, 6 

(9,8%) chamaram um adulto, 3 (4,9%) apoiaram o agredido, 2 (3,2%) deram risada 

da situação e 1 (1,6%) se aproximou para ver. 

 O local mais frequente de atos de bullying relatados pelas 

testemunhas é a sala de aula, com 20 (32,7%) respostas, seguido do recreio, com 

14 (22,9%), entrada ou saída da escola, com 8 (13,1%) e corredores e pátios, com 6 

(9,8%). 

 É possível perceber que a maior parte das testemunhas se omitem 

ao presenciarem as situações de bullying, muitos por medo de serem as próximas 

vítimas dos agressores. Outro ponto que novamente aparece é a sala de aula como 

o local mais frequente de atos violentos. 

 Das 61 participantes, 36 (59%) informaram não ter presenciado 

algum professor levando um aluno a sofrer atos de bullying dentro do ambiente da 

sala de aula, porém 16 (26,2%) afirmaram que já presenciaram, onde os professores 

realizaram comentários maldosos, chamando por apelidos ou jogando o apagador 

contra o aluno.  

Dados dessa natureza não foram encontrados em outras pesquisas. 

 

 

4.2.3 Autores de Violência Escolar (Gênero Feminino) 
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Dentre a categoria de agressores, houve um número mínimo de 

participantes em situações de bullying, onde 51 (83,6%) delas afirmaram que não 

empurraram ninguém com violência, 52 (85,2%) que não ameaçou, 46 (75,4%) que 

não humilhou ou fez gozações, 50 (81,9%) não bateu, 39 (63,9%) não chamou por 

nomes ofensivos, 51 (83,6%) não levantou calúnia, 48 (78,6%) não excluiu ninguém 

do seu grupo, 51 (83,6%) não feriu ninguém de propósito e 53 (86,8%) não estragou 

nenhum objeto de propósito. Ao perguntar se haviam outras agressões, apenas uma 

resposta, a de que realizou brincadeiras que não gostaram. 

 Quanto à frequência de ações praticadas durante esse ano letivo, 13 

(21,3%) informaram que ocorreu uma só vez, 2 (3,2%) que ocorreu mais de duas 

vezes e 46 (68,8%) não informaram. 

Dos participantes 12 (19,6%) informaram que essas ações são mais 

frequentes na sala de aula, 4 (6,5%) disseram que acontecem no recreio, 3 (4,9%) 

na aula de educação física, 3 (4,9%) na entrada ou saída da escola e 2 (3,2%) nos 

corredores e pátios e ao redor da escola. 

De forma diferente, estudo desenvolvido com 1.119 alunos de duas 

escolas, mostra que a maior parte das agressões ocorreu no pátio da escola, com 

55,1% (MOURA; CRUZ; QUEVEDO, 2011), o que não é compatível com os dados 

coletados nesse estudo. 

 A maior parte dessas ações fori praticada em grupo, com 11 (18%) 

respostas, seguido da prática individual, com 10 (16,3%) respostas. 

Entre os participantes, 24 (39,3%) informaram que não continuam a 

praticar essas ações e 37 (60,6%) não informaram.  

 O maior motivo que leva os sujeitos a terem esse comportamento 

agressivo é a brincadeira, com 6 (9,8%) respostas. Em seguida vem a raiva, o 

desprezo e a reação a provocações com 2 (3,2%) respostas. 

Quanto ao sentimento que estes sentem pelas suas vítimas, 5 

(8,1%) informaram não sentirem nada, 4 (6,5%) sentem raiva, 4 (6,5%) sentem 

carinho, 2 (3,2%) sentem pena, 1 (1,6%) sente desprezo, 1 (1,6%) sente vergonha e 

1 (1,6%) sente indiferença. Dentre os 61, 43 (70,4%) não informou. 

Gini e Pozolli (2006 apud BANDEIRA; HUTZ, 2010, p.134) apontam 

que “as meninas geralmente expressam atitudes mais positivas em relação às 

vítimas, são mais empáticas e dão mais suporte que os meninos”. 



47 

 

Cabe dizer que, a partir das respostas coletadas entre as meninas 

deste estudo, não foi possível perceber empatia e nem atitudes mais positivas com 

relação às vítimas, tal como as apontadas por Gini e Pozolli (2006). 

 Quanto às testemunhas dessas ações, 12 (19,6%) dos agressores 

informou que não havia ninguém presenciando essas situações, porém 11 (18%) 

informou que havia. Quando da presença das testemunhas, 5 (8,1%) não fizeram 

nada, 2 (3,2%) pediram para o agressor parar, riram da situação ou aproximaram-se 

para ver. 

 Dos agressores, 17 (27,8%) informaram que não foram castigados 

pela prática dessas atitudes e 6 (9,8%) foram castigados, onde tiveram que copiar 

as regras do colégio e ficar sem recreio e outro teve mágoa de si próprio. 

 Entre os alunos agressores, 12 (19,6%) não receberam ajuda de 

ninguém para modificar esse comportamento, 3 (4,9%) receberam ajuda dos 

colegas de sala e da professora e 46 (75,4%) não informou. 

 É importante ressaltar, que novamente constatamos o que Louzada, 

Louzada e Lazarini (2008) constataram em seu estudo, ou seja, que a maior parte 

dos estudantes envolvidos em práticas de bullying não recebem ajuda de nenhum 

profissional para modificar e refletir sobre o seu comportamento.  

 Quanto à mudança de comportamento 11 (18%) informou que não 

gostaria de ter um comportamento diferente, porém 10 (16,3%) gostariam de 

modificar suas atitudes para: não ter mais essas atitudes, pelo fato de ser menina, 

para poder refletir, para gostar de todo mundo e para não ter atitudes erradas. 

 É possível perceber que a maioria dos sujeitos em questão nunca 

fez nada para modificar o seu comportamento agressivo, mas dentre as respostas 6 

(9,8%) tentaram evitar provocações e se controlar mais, 4 (6,5%) tentaram conviver 

mais com os colegas ou não fizeram nada. 

 Novamente, é possível perceber que vários agressores querem ter 

um comportamento diferente, mas por falta de ajuda não conseguem realizar isso 

sozinhos. Acreditamos que muitos não mudam de comportamento, justamente por 

sofrerem violência dentro do ambiente familiar. 

 Segundo Santos e Bock (2012), em um estudo desenvolvido em 

Bogotá, na Colômbia, com 1.000 estudantes, 17% das meninas se envolveram em 

brigas. Já na pesquisa de Souza, Sila e Santos (2011) as meninas representam 18% 

do grupo de agressores. 
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Em comparação, Pesquisa da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) apontou que 32% das meninas praticaram bullying ao menos uma vez 

durante o período de 6 semanas. (ROLIM, 2008, p.24). 

 

4.2.4 Opinião sobre Violência Escolar (Gênero Feminino) 

 

Adentrando-nos agora na categoria da opinião sobre violência 

escolar. De 61 sujeitos do sexo feminino, 56 (91,8%) informaram que sabem o que é 

o bullying. Este é descrito como: agressão verbal; agressão física; forma de 

opressão; é crime; ofensas; ameaças; zoação; agressão que afeta a moral; 

preconceito; agressão por brincadeira; apelidos; xingamentos; agir com indiferença; 

ofensa que causa baixa autoestima; violência; perseguição; devido à aparência 

física. 

Em comparação, Araújo et al. (2012, p.246) nos mostra que a 

violência escolar “[...] pode traumatizar e machucar a vítima, provocando um 

sofrimento exacerbado, sinais de depressão, angústia e tristeza, gerando medo e 

insegurança ou provocando a morte como realidade próxima.”. 

 58 (95%) participantes afirmaram que consideram o bullying como 

uma forma de agressão, porém só 50 (81,9%) o consideram como um problema 

dentro do ambiente escolar, pois: muitas pessoas sofrem por causa do bullying; 

afeta a mente; prejudica a todos; a escola deveria ser um lugar calmo; pode acabar 

com a vida; as pessoas sofrem caladas; gera a violência é um problema importante. 

  Os motivos apontados pelos participantes do gênero feminino acerca 

do que levam as pessoas a serem agressivas são: fofoca; ira/raiva/ódio; ignorância; 

inveja; falta de educação; por sofrer agressões; falta de amigos; querer ser superior; 

falta de caráter; falta de carinho; falta de amor; falta de orientação; falta de respeito; 

falta de consciência dos seus atos; sofrimento; stress; falta de compreensão; falta de 

controle próprio; falta de maturidade; má influência; insegurança própria; querer 

chamar atenção; falta de convivência com outras pessoas; nada justifica; 

ressentimento e gozações8. 

  

                                            
8 Dados dessa natureza não foram encontrados na literatura, impossibilitando aproximações ou 

distanciamentos a outras pesquisas. 
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4.2.5 Vítimas de Violência Escolar (Gênero Masculino) 

 

Apresentaremos a partir de agora os dados coletados entre os 

meninos, que obtiveram um total de 59 sujeitos. A idade prevalente entre os 

meninos foi a de 16 anos, com 19 (32,2%) participantes, com maior índice no 

terceiro ano do ensino médio, com 21 (35,5%) participantes e do período noturno, 

com 31 (52,5%) participantes.  

Pesquisa desenvolvida pela PENSE (Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar), assim como outras pesquisas nacionais e internacionais, aponta que 

nos atos de bullying a participação do sexo masculino é maior do que a do sexo 

feminino. (SERPA; PONTES, 2013). 

Em consonância, Zottis (2012) afirma que os meninos estão mais 

envolvidos em situações de bullying, seja como vítimas ou como agressores. 

Assim como no gênero feminino, os meninos também negam terem 

sido vítimas de bullying. 56 (94,9%) afirmaram que não foram empurrados com 

violência, 52 (88,1%) que não sofreram ameaças, 49 (83%) que não foram 

humilhados ou sofreram gozações, 42 (71,1%) não foram chamados de nomes 

ofensivos, 54 (91,5%) não foram excluídos de algum grupo, 54 (91,5%) não foram 

agredidos de propósito, 51 (86,4%) não tiveram seus objetos pessoais estragados 

de propósito, 47 (79,6%) não foram envolvidos em intrigas e 55 (93,2%) não 

informaram outras agressões. 

 Somente 2 (3,3%) dos sujeitos participantes informaram que se 

consideram vítimas de bullying, particularmente por terem sofrido agressões e 

perseguição de moto, fora da escola, evidentemente. 56 (94,9%) afirmaram que não 

foram vítimas de bullying.  

 É possível constatar no presente estudo o que diversas pesquisas 

vêm apontando, ou seja, que o bullying de tipo “direto e físico”, onde ocorrem 

agressões físicas, é o preferido pelos meninos. Como afirma Zottis (2012, p.17), 

“quando se trata de bullying físico, os meninos predominam [...]”. 

Neste ano letivo, 7 (11,8%) dos informantes colocaram que sofreram 

violência escolar somente uma vez, 4 (6,7%) sofreram mais de duas vezes e 48 

(81,3%) não informou. 
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 Novamente o local mais frequente em que ocorrem essas situações 

é o ambiente da sala de aula, com 9 (15,2%) respostas, seguido do recreio, com 5 

(8,4%), ao redor da escola, com 3 (5%) e corredores e pátios, banheiro, cantina, 

aula de educação física e entrada ou saída da escola, com 2 (3,3%) respostas. 

 Ao contrário das meninas, os meninos apontam como o segundo 

local de maior prática de bullying o recreio, porém a sala de aula continua sendo o 

principal ambiente para estes atos violentos. 

 Dos meninos participantes 4 (6,7%) informaram que foram agredidos 

por um grupo de pessoas, 2 (3,3%) foram agredidos por duas pessoas, 1 (1,6%) por 

uma pessoa e 52 (88,1%) não informou. 

Dos agressores, 8 (13,5%) eram colegas de sala das vítimas e 5 

(8,4%) colegas de escola. 47 (79,6%) não informaram. De 59 sujeitos apenas 2 

(3,3%) informou que ainda continua sendo agredido ou perseguido na escola, 18 

(30,5%) não está mais sendo agredido e 39 (66,1%) não informou. 

 11 (18,6%) dos participantes informaram que o gênero dos 

agressores é o masculino, porém 48 (81,3%) não informaram. Quanto à idade 6 

(10,1%) informou que são da mesma idade ou mais velhos e 47 (79,6%) não 

informou. Quanto à turma, 8 (13,5%) participantes informou que os agressores são 

da mesma turma e 9 (15,2%) da mesma série.  

 Estudo desenvolvido em duas escolas da cidade de Presidente 

Prudente – SP, sendo uma da periferia e outra da área central, com turmas de 8º 

séries, nos mostra que 18,50% dos meninos da escola da periferia e 9,90% dos 

meninos da escola central, sofreram violência somente por parte de agressores do 

sexo masculino, o que confirma os dados coletados nesse estudo. 

Em contraste, pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

constatou que 34% dos meninos foram vítimas de bullying ao menos uma vez 

durante 6 semanas. (ROLIM, 2008, p.24). 

 Das vítimas, 10 (16,9%) afirmaram que quando sofreram práticas 

violentas, haviam outras pessoas presenciando a situação, porém 8 (13,5%) 

afirmaram que não havia a presença de testemunhas e 41 (69,4%) não informou. 

 Quando da presença de testemunhas, 7 (11,8%) das vítimas 

afirmaram que estes não fizeram nada, 3 (5%) riram da situação, 2 (3,3%) fugiram 

ou deram apoio ao agressor. 
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 A consequência mais comum na autoestima dessas vítimas é a 

vontade de não frequentar mais a escola, falta de vontade de estudar e sentimento 

de raiva pelos colegas, com 2 (3,3%) respostas cada, seguido do desânimo e 

tristeza, humilhação e vergonha, com 1 (1,6%) resposta cada. 

 De acordo com Harris e Petrie (2002 apud MATOS; GONÇALVES, 

2009) a tendência é a de que os meninos estejam mais suscetíveis 

(quantitativamente) à violência do que as meninas, ainda que as meninas apareçam 

nas pesquisas como mais vitimadas. 

 Em comparação, estudo realizado com 1.075 alunos, mostrou que 

“[...] a prevalência do bullying é de 17,6%, a intimidação mais frequente é a verbal, 

física, emocional, racial e sexual e o bullying se manteve associado com o sexo 

masculino [...].” (GOMES; REZENDE, 2012, p.116). 

 Nesse sentido, partindo da visão de Gomes e Rezende (2012), cabe 

dizer que este estudo confirma de certa forma o que os autores acima citados 

pesquisaram, visto que foi constatado que a forma de intimidação mais frequente 

entre os meninos não é a verbal, mas sim a física. 

Outro estudo realizado na Itália nos mostra que no caso dos 

meninos, a presença de mães superprotetoras está intimamente relacionada com a 

vitimização de seus filhos. (ROLIM, 2008). 

 

4.2.6 Testemunhas de Violência Escolar (Gênero Masculino) 

 

 Das testemunhas de violência escolar, 36 (61%) afirmaram que não 

presenciaram ninguém sendo empurrado com violência durante este ano letivo, 38 

(64,4%) não presenciaram ninguém sendo ameaçado, 35 (59,3%) não presenciaram 

ninguém apanhando, 29 (49,1%) não presenciaram ninguém sendo excluído de 

algum grupo e 41 (69,4%) não presenciaram ninguém sendo ferido de propósito. 

Porém 28 (47,4%) dos sujeitos afirmaram que viram alguém sendo humilhado ou 

sofrendo gozações. 

 Dos participantes, 24 (40,6%) informaram que não fizeram nada 

diante da situação, 6 (10,1%) pediram para o agressor parar, 3 (5%) deram risada 

da situação, 2 (3,3%) aproximaram-se para ver e 23 (38,9%) não informaram. 4 

(6,7%) pessoas informaram outros tipos de atitudes, como bater no agressor, tentar 

entender e ir embora. 
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 O local mais frequente apontado pelos participantes do sexo 

masculino é o recreio, com 18 (30,5%) sujeitos respondentes, vindo depois o 

ambiente da sala de aula, com 17 (28,8%) sujeitos, a entrada ou saída da escola, 

com 13 (22%) sujeitos, ao redor da escola, com 7 (11,8%) sujeitos, corredores e 

pátios e aula de educação física, com 6 (10,1%) sujeitos cada, banheiro com 5 

(8,4%) e cantina com 3 (5%). 

 É importante ressaltar que pela primeira vez neste estudo o 

ambiente da sala de aula não aparece como sendo o primeiro local de maior prática 

de bullying. Os meninos na situação de testemunhas de violência escolar apontam 

que o recreio é onde essas práticas mais acontecem, vindo depois o ambiente da 

sala de aula. Outro ponto que cabe destacar é que a diferença entre o recreio e a 

sala de aula é mínima, de apenas um sujeito, mas é, para nós, significativa o 

suficiente para incluí-la aqui. 

 Em 46 (77,9%) das respostas obtidas, as testemunhas afirmam que 

não presenciaram nenhum professor levando algum aluno a sofrer violência dentro 

da sala de aula, porém 6 (10,1%) informaram que presenciaram essa situação, onde 

os alunos sofriam gozações por parte dos colegas e levavam tapas no braço. 

“Ainda entre os adolescentes do sexo masculino, verificou-se que o 

grupo de testemunhas apresentou maior média de autoestima que o grupo das 

vítimas.” (BANDEIRA; HUTZ, 2010, p.135). 

 

4.2.7 Autores de Violência Escolar (Gênero Masculino) 

 

Assim como as meninas, entre os meninos também houve um 

número mínimo de participantes em situações de bullying: 49 (83%) afirmou que não 

empurrou ninguém com violência, 48 (81,3%) não ameaçou, 39 (66,1%) não 

humilhou ou fez gozações, 49 (83%) não bateu, 39 (66,1%) não chamou por nomes 

ofensivos, 47 (79,6%) não levantou calúnia, 44 (74,5%) não excluiu ninguém do seu 

grupo, 51 (86,4%) não feriu ninguém de propósito e 47 (79,6%) não estragou 

nenhum objeto de propósito. 

O mesmo estudo, realizado em Bogotá, na Colômbia, mostra que 

30% dos meninos se envolveram em brigas (SANTOS; BOCK, 2012). Bandeira e 

Hutz (2010, p.134) constataram que “os meninos tendem a utilizar a agressão física 

como empurrões, chutes e socos.”. 
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 Em sua pesquisa, Waiselfisz (1998 apud SISTO, 2005, p.118) 

“indicou que os meninos participaram mais de situações de agressão física, 

discussão e ameaça ou intimidação no interior da escola.”. 

Cabe dizer que o grande número de ausência de respostas 

comprometeu por inúmeras vezes a possibilidade de identificarmos com 

fidedignidade a realidade desses fatos, porém dos poucos sujeitos respondentes é 

possível concordar com Santos & Bock (2012), Bandeira e Hutz (2010) e Waiselfisz 

(1998) quando apresentam em seus estudos que os meninos praticam mais 

agressões físicas, brigas e ameaças. 

Dos agressores, 9 (15,2%) praticaram essas ações uma vez durante 

esse ano letivo, 8 (13,5%) praticaram mais de duas vezes e 42 (71,1%) não 

informou. 

Pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que 

54% dos meninos praticaram bullying com os colegas, ao menos uma vez durante 6 

semanas. (ROLIM, 2008, p.24). 

Nesse sentido, é importante salientar que o presente estudo não 

obteve um índice alto de práticas de bullying, quando comparado à pesquisa da 

OMS, visto que nesse estudo apenas 15,6% dos sujeitos praticaram essas ações 

uma vez durante o ano letivo, enquanto que na OMS 54% dos meninos praticaram 

essas ações uma vez durante seis semanas, o que representa um alto índice. 

O ambiente mais frequente de práticas de bullying é dentro da sala 

de aula, com 13 (22%) sujeitos respondentes, o recreio, com 7 (11,8%) sujeitos, ao 

redor da escola, com 4 (6,7%) sujeitos, o banheiro e a entrada ou saída da escola, 

com 2 (3,3%) sujeitos, corredores e pátios, cantina e aula de educação física, com 1 

(1,6%) sujeito respondente cada. 

Em 13 (22%) dos casos as ações foram praticadas em grupo. Já em 

8 (13,5%) casos as ações foram praticadas individualmente e 39 (66,1%) não 

informou. 

De acordo com 25 (42,3%) participantes os atos de bullying não são 

mais realizados, porém 1 (1,6%) participante afirmou que continua praticando atos 

de bullying. 33 (55,9%) dos sujeitos não informaram suas respostas. 

Segundo 9 (15,2%) dos agressores o motivo para a realização 

destas ações é a brincadeira. Já para outros 3 (5%) sujeitos o motivo é a defesa. 

Dos participantes, 47 (79,6%) não informou. 
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Quanto ao sentimento destes em relação as suas vítimas, 8 (13,5%) 

afirmam não sentirem nada, 6 (10,1%) afirmam sentirem carinho, 1 (1,6%) sente 

vergonha e 1 (1,6%) sente pena. 43 (72,8%) dos sujeitos não informaram. 

De acordo com 12 (20,3%) dos agressores haviam testemunhas 

presenciando as situações de bullying, porém 6 (10,1%) afirmaram não haverem 

testemunhas no momento das ações e 41 (69,4%) não informou. 

Em 10 (16,9%) dos casos, as testemunhas não manifestaram 

nenhuma reação, 2 (3,3%) deram apoio ao agressor e 2 (3,3%) riram da situação. 45 

(76,2%) não informaram. 

Segundo Lopes Neto (2005), observa-se no grupo dos agressores 

um predomínio do sexo masculino, porém o fato de os meninos estarem mais 

envolvidos nessas ações não significa que sejam mais agressivos, mas sim que 

possuem uma possibilidade maior de se envolverem nesses comportamentos. 

Em consonância, também Souza, Sila e Santos (2011) constataram 

em sua pesquisa que a grande maioria dos agressores são do sexo masculino. 

 Entre os agressores, 15 não foram castigados por causa dessas 

atitudes, 3 receberam castigo e 41 não informou. 

Quanto ao recebimento de ajuda para modificar o comportamento, 

10 (16,9%) não receberam essa ajuda e 4 (6,7%) receberam ajuda dela mesma e do 

diretor da escola. 

Nesse sentido, cabe dizer aqui que os meninos são mais resistentes 

em receber ajuda ou existe um preconceito dos professores com relação aos 

meninos, visto que as meninas receberam ajuda de professores e colegas de sala, 

enquanto os meninos apenas do diretor da escola. 

Zottis (2012, p.12) realizou estudo com 247 adolescentes, onde 

destes “[...] 98 (39,7%) praticavam bullying na escola uma ou mais vezes por 

semana, 107 (43,3%) informaram terem sido fisicamente punidos no último ano e, 

destes, 38 (35,5%) referiram receber punições uma ou mais vezes por semana.”.  

 Os agressores demonstram que não querem mudar suas atitudes 

por acharem que elas são corretas, destacando-se nessa situação, 17 (28,8%) dos 

casos. Os 6 (10,1%) que querem ter um comportamento diferente é para melhorar o 

relacionamento com as pessoas e para não ter mais essas atitudes. Um dos 

participantes que informou que deseja mudar o seu comportamento disse que é para 

poder ir para a escola armado. Neste caso, infere-se que novamente percebemos 



55 

 

que as práticas violentas dentro da escola estão intimamente relacionadas com o 

uso de armas fora do ambiente escolar. 

 Assim como no gênero feminino, no gênero masculino também se 

pode observar poucas atitudes para a mudança de comportamento. Entre os que 

querem mudar 7 (11,8%) tentam se controlar mais, 5 (8,4%) tentam evitar 

provocações e conviver mais com os colegas, 3 (5%) não fazem nada e 39 (66,1%) 

não informou. 

 Esses resultados facilitaram a interpretação de que os sujeitos do 

sexo masculino, tanto do grupo de vítimas, quanto do grupo de agressores, 

apresentam autoestima superiores a das meninas. (BANDEIRA; HUTZ, 2010). 

 

4.2.8 Opinião sobre Violência Escolar (Gênero Masculino) 

 

 Dos 59 sujeitos participantes, 54 (91,5%) informaram que sabem o 

que é o bullying. Estes se referem a ele como sendo: agressão verbal; agressão 

física; forma de opressão; ofensas; ameaças; zoação; agressão que afeta a moral; 

preconceito; agressão por brincadeira; apelidos; ofensa que causa baixa autoestima; 

violência; falta de respeito; ocorre geralmente no ambiente escolar; causa 

depressão; maus tratos; desprezo; desequilíbrio psicológico do agressor e algo não 

comum na sociedade que o agredido possua. 

 Dos participantes, 50 (84,7%) acreditam que o bullying é uma forma 

de agressão, mas somente 39 (66,1%) o consideram como um problema dentro da 

escola já que muitas pessoas sofrem por causa do bullying, e são desestimuladas; 

muitos tipos de bullying ocorrem na escola; nessa escola não há bullying; a escola 

não deveria ser um ambiente de desigualdade; às vezes acontece mais do que uma 

zoação; atrapalha o estudo dos outros. 

 Os motivos que 52 (88,1%) dos meninos apontaram para a prática 

de bullying são: inveja; querer ser superior; zoação; falta do que fazer; falta de apoio 

e atenção da família; problemas familiares; stress; má influência; falta de respeito; 

falta de educação; falta de caráter; ira/raiva/ódio; problemas próprios; ciúmes; querer 

chamar atenção; falta de diálogo com os pais; prazer; brincadeira; falta de atenção; 

agradar os amigos; idiotice; desequilíbrio emocional/psicológico; convivência no 

ambiente de trabalho; opinião alheia; infância problemática; vingança; jogos e filmes; 

fofocas e ignorância. 
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 Estudo com adolescentes do sexo masculino, na faixa etária entre 

12 e 14 anos, mostrou que estes definiram a violência escolar através das ações de 

“[...] roubar, matar, chutar, falar palavrão e bater, que transformam o espaço 

educativo numa bagunça, podendo levar seus transgressores à suspensão.” 

(ARAÚJO et al., 2012, p.247). 

 

[...] a violência escolar é sinônimo de assédio, desrespeito e falta de 
educação, que pode desencadear para a escola uma atmosfera de 
dor e inimizades para e entre os atores sociais. Além dessas 
evocações, a violência escolar também foi objetivada como 
fenômeno atravessado pelas drogas. (ARAUJO et al., 2012, p.247). 

  

 É importante ressaltar que o presente estudo é compatível com o 

estudo desenvolvido por Araújo (2012), apesar das idades serem diferentes, na 

medida em que foi possível perceber que dos 14 para os 16 anos não ocorrem 

muitas mudanças em relação à maneira de visualizar a violência dentro da escola, 

se voltando sempre para a agressão física e para a agressão verbal. 

  

 

4.3 POR SÉRIE 

 

 

 A partir de agora, apresentaremos os dados coletados, 

caracterizados por série, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio.  

 

 

4.3.1 Vítimas de Violência Escolar (1º Série) 

 

 No primeiro ano deste nível de ensino obtivemos um total de 40 

sujeitos participantes. A idade prevalente entre esses sujeitos é a de 15 anos, com 

15 (37,5%) sujeitos participantes. A maior parte deles é do período noturno, 21 

(52,5%) sujeitos, 17 (42,5%) é do período matutino e 2 (5%) não informaram. 

Quanto ao gênero, 22 (55%) são do sexo feminino, 17 (42,5%) do sexo masculino, e 

1 (2,5%) não informante. 
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 Estudos mostram que a idade dos jovens influencia muito na 

frequência do bullying, sendo que quanto mais jovens, maior a frequência de 

agressões. (ALBINO; TERÊNCIO, 2010, p.6). 

 Aqui temos também uma prevalência negativa com relação à 

vitimização do bullying, pois 38 (95%) afirmam que não foram empurrados com 

violência, 33 (82,5%) não foram ameaçados, 32 (80%) não foram humilhados, 29 

(72,5%) não foram chamados por nomes ofensivos, 38 (95%) não foram excluídos 

de um grupo, 37 (92,5%) não foram agredidos de propósito, 37 (92,5%) não tiveram 

objetos pessoais estragados de propósito e 30 (75%) não tiveram seus nomes 

envolvidos em intrigas. 

 Dos 40 sujeitos, 39 (97,5%) afirmaram que não se consideram 

vítimas de bullying, e 1 (2,5%) não informou. Porém, ao perguntarmos quantas 

vezes essas agressões ocorreram nesse ano letivo, 6 (15%) informaram que ocorreu 

apenas uma vez, 1 (2,5%) que ocorreu mais de duas vezes e 33 (82,5%) não 

informou. 

 Novamente partindo da visão de Pereira (2002 apud FRANCISCO; 

LIBÓRIO, 2009, p.203) e Pizarro e Jiménez (2007 apud FRANCISCO; LIBÓRIO, 

2009, p.203) o dado de 15% obtido nessa pesquisa não é considerado bullying, visto 

que é necessário que a vítima tenha sofrido no mínimo de três a seis ataques. 

O local mais frequente de ocorrência é a sala de aula, com 10 (25%) 

sujeitos respondentes, seguido da entrada ou saída da escola, com 3 (7,5%) sujeitos 

e do recreio, com 2 (5%) sujeitos. 26 (65%) não informou. 

 Das vítimas, 6 (15%) informaram que nessas práticas foram 

agredidos por uma pessoa, 2 (5%) por duas pessoas e 32 (80%) não informou. 

Estes em 8 (20%) dos casos eram seus colegas de sala e em 3 (7,5%) casos 

colegas de escola.  

Quanto à continuidade das agressões, 14 (35%) afirmaram que não 

estão mais sofrendo esse tipo de violência, e não houve nenhuma afirmativa 

positiva. 

De acordo com 8 (20%) dos participantes os agressores eram do 

sexo masculino, 6 (15%) afirmaram que eram da mesma idade ou mais velhos, 8 

(20%) informou que eram colegas da mesma turma e 9 (22,5%) colegas da mesma 

série.  
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Em síntese, de acordo com as vítimas o local onde esses atos mais 

acontecem é a sala de aula; os sujeitos foram agredidos na maior parte das vezes 

por uma pessoa, sendo que essas práticas violentas não acontecem mais e os 

agressores eram do sexo masculino, da mesma idade ou mais velhos, da mesma 

turma e da mesma série. 

 Das vítimas, 9 (22,5%) afirmaram que haviam testemunhas 

presenciando a situação, 6 (15%) informaram que não haviam testemunhas e 25 

(62,5%) não informou. 

8 (20%) dos participantes não manifestaram nenhuma atitude, 3 

(7,5%) deram risada, 1 (2,5%) chamou um adulto, 1 (2,5%) pediu para o agressor 

parar, 1 (2,5%) deu apoio ao agressor, 1 (2,5%) deu apoio ao agredido e 30 (75%) 

não informou. 

 As consequências que essas agressões trouxeram na vida desses 

adolescentes foi principalmente o sentimento de vergonha, com 6 (15%) sujeitos 

respondentes, a vontade de não frequentar mais a escola, com 3 (7,5%) sujeitos, o 

desânimo e tristeza, com 2 (5%) sujeitos, falta de vontade de estudar, sentimento de 

humilhação e afastamento do grupo de colegas, com 1 (2,5%) sujeito cada. 

 Em comparação, a Pesquisa do CRISP, já citada anteriormente, 

aponta que 15,8% dos estudantes foram roubados na escola pelo menos uma vez, 

39,9% foram furtados na escola pelo menos uma vez, 18,3% foram agredidos 

fisicamente dentro da escola ao menos uma vez e 10,4% já deixaram de frequentar 

a escola por medo de sofrerem agressões. 

 A presente pesquisa não corresponde com a Pesquisa do CRISP, 

quando coloca que os alunos deixaram de frequentar a escola por medo de serem 

agredidos, pois nesta pesquisa sentiram apenas vontade de não frequentar mais a 

escola, não concretizando efetivamente o ato. 

 Estudo de 1988, na Carolina do Sul, constatou que 8,4% de alunos 

eram vitimados uma vez ou mais por semana. Já pesquisa desenvolvida em 2001 

sobre vitimização, mostrou que “[...] aproximadamente, 14% de estudantes entre 12 

e 18 anos [...] haviam sido vítimas de “bullying” nos 6 meses anteriores.” (DEVOE; 

KAFFENBERGER, 2005 apud ROLIM, 2008, p.23). 

 Outro estudo, realizado nos EUA em 2001, constatou um número 

significativo de estudantes que sofreram bullying em 3 meses, 3 milhões e 245 mil 

(30%) estudantes vitimados. 
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4.3.2 Testemunhas de Violência Escolar (1º Série) 

 

Quanto ao grupo das testemunhas de violência escolar, 17 (42,5%) 

informou que não viu ninguém sendo empurrado com violência, 18 (45%) que não 

viu ninguém ser ameaçado, 19 (47,5%) que viram colegas sofrerem humilhações ou 

gozações, 20 (50%) não viram ninguém apanhando, 14 (35%) não presenciaram 

ninguém sendo excluído de um grupo e 25 (62,5%) não viram ninguém ser ferido de 

propósito.  

 Ao perguntarmos o que haviam feito diante dessas situações, 14 

(35%) informou que não fez nada, 7 (17,5%) pediram para o agressor parar, 4 (10%) 

chamaram um adulto, 2 (5%) riram da situação e deram apoio ao agredido e 1 

(2,5%) se aproximou para ver. 

 A prevalência dos locais em que as situações ocorreram foi o 

ambiente da sala de aula, com 14 (35%) sujeitos respondentes, seguido do recreio, 

com 11 (27,5%) sujeitos, entrada ou saída da escola, com 5 (12,5%), corredores e 

pátios, com 4 (10%), aula de educação física, com 3 (7,5%), ao redor da escola, com 

2 (5%) e banheiro, com 1 (2,5%) sujeito. 

 Aqui, novamente, a sala de aula aparece como sendo o principal 

local de atos de bullying, como já mostrado acima. 

 Dos participantes, 31 (77,5%) informaram que nunca presenciaram 

um professor levando um aluno a sofrer violência na sala de aula, porém 7 (17,5%) 

afirmou que já presenciou, onde o professor jogou o apagador na cabeça do aluno e 

deu tapas no braço. 

 Em contraste, pesquisa da Associação Brasileira Multiprofissional de 

Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), mostra que 40,5% dos estudantes 

afirmam ter algum tipo de envolvimento com o bullying, sendo que 57,5% se 

envolveram na forma de testemunhas. 

 Estudo finlandês de Salmivalli et al. (1999 apud ROLIM, 2008, p.29) 

“[...] encontrou que as práticas de “bullying” e de assistir e estimular as agressões 
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são típicas de adolescentes com um tipo negativo de autoestima, identificado como 

“autoestima defensiva9.”. 

 A testemunha, como já foi constatado nesta e em outras pesquisas, 

é a forma mais comum de envolvimento com o bullying. Muitos desses adolescentes 

desenvolvem baixa autoestima por não terem a coragem de se envolver diretamente 

no ato violento ou por já sofrerem algum tipo de violência, influenciando e 

estimulando os outros colegas. 

 

4.3.3 Autores de Violência Escolar (1º Série) 

 

 Dos autores de bullying, 32 (80%) negaram ter empurrado alguém 

com violência, 34 (85%) negaram ter ameaçado, 29 (72,5%) negaram ter humilhado, 

32 (80%) negaram ter batido, 29 (72,5%) negaram ter chamado alguém por nomes 

ofensivos, 31 (77,5%) negaram ter levantado calúnias, 32 (80%) negaram ter 

excluído alguém do seu grupo, 33 (82,5%) negaram ter ferido alguém de propósito e 

34 (85%) negaram ter estragado algum objeto também de propósito. 

 Dos sujeitos respondentes, 10 (25%) informaram que praticaram as 

ações uma vez durante este ano letivo, 2 (5%) mais de duas vezes e 28 (70%) não 

informaram. 

Dos sujeitos, 10 (25%) informaram que as ações ocorreram na sala 

de aula, 4 (10%) no recreio, 1 (2,5%) nos corredores e pátios, 1 (2,5%) na aula de 

educação física e 1 (2,5%) ao redor da escola. As ações foram praticadas, em 10 

(25%) dos casos, em grupo, em 5 (12,5%) dos casos sozinho e 26 (65%) não 

informou. 

Além disso, 19 (47,5%) dos sujeitos negam a continuidade das 

agressões, nenhum afirma continuar agredindo ou perseguindo alguém e 21 (52,5%) 

não informou. 

 Em síntese, a nosso ver, o motivo que leva os adolescentes a 

adquirirem esse comportamento é novamente a brincadeira, com 3 (7,5%) sujeitos 

respondentes, seguido da defesa e reação a provocações, com 2 (5%) sujeitos e a 

raiva com 1 (2,5%) sujeito.  

                                            
9 O conceito, segundo SCHNEIDER e TURKAT (1975 apud ROLIM, 2008, p.29), envolve um tipo de 
personalidade cuja autoestima revela a incapacidade de qualquer autocrítica. Corresponde, assim, a 
uma dimensão obscura da autoestima, que teria sido desprezada na maior parte dos estudos.  
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 O sentimento que os agressores sentem por suas vítimas variam, 

porém 4 (10%) não possui nenhum sentimento, 3 (7,5%) sente pena, 2 (5%) sente 

carinho, 1 (2,5%) sente raiva e 29 (72,5%) não informou. 

 Entre os agressores há um empate sobre a presença de 

testemunhas no local da agressão. 6 (15%) sujeitos afirmam que havia testemunha 

no momento do ato, outras 6 (15%) afirmam que não havia e 28 (70%) não informou. 

De acordo com 5 (12,5%) dos agressores os que presenciaram não 

tiveram nenhuma atitude para tentar ajudar as vítimas, 1 (2,5%) chamou um adulto, 

1 (2,5%) deu apoio ao agressor e 1 (2,5%) deu risada da situação. 

 Dos agressores, 11 (27,5%) afirmam que não foram castigados pelo 

ato praticado e 28 (70%) não informou. 7 (17,5%) afirmam que não receberam ajuda 

de ninguém para melhorar, porém 3 (7,5%) pessoas informaram que receberam 

ajuda do diretor e de colegas de sala. 

 Ao perguntar se gostariam de ter um comportamento diferente, 8 

(20%) informaram que sim, com justificativas como: pelo fato de ser menina; para 

gostar de todo mundo e para não ter atitudes erradas. 7 (17,5%) informaram que 

não gostariam de ter um comportamento diferente e 25 (62,5%) não informou. 

 Os sujeitos do primeiro ano informaram que para tentar modificar os 

seus comportamentos, 4 (10%) tentaram evitar provocações ou conviver mais com 

os colegas, 3 (7,5%) tentaram se controlar mais ou não fizeram nada. 

 Dos sujeitos deste nível de ensino, 36 (90%) afirmam que sabem o 

que é o bullying, referindo-se a ela como: agressão verbal; agressão física; ofensas; 

zoação; preconceito; agressão por brincadeira; apelidos; ofensa que causa baixa 

autoestima; violência; ferimento psicológico; ocorre geralmente no ambiente escolar; 

causa depressão; devido à aparência física. 

 Pesquisa feita pela ABRAPIA, em 2002, no Rio de Janeiro, com 

5.875 alunos, constatou que 40,5% dos alunos estavam envolvidos em atos de 

bullying, sendo 12,7% deles no papel de agressor. A maior parte destes alunos 

afirmou que o local de mais frequência para essas ações era a sala de aula, o que 

também foi constatado no presente estudo, contradizendo pesquisas internacionais 

que apontam a hora do recreio como o principal local. Além disso, a referida 

pesquisa também encontrou que 51,8% dos autores nunca foram castigados por 

suas atitudes. (ROLIM, 2008). 
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 Em consonância com a pesquisa da ABRAPIA, este estudo também 

constatou que grande parte dos sujeitos respondentes, ou seja, 27,5%, nunca foram 

castigados pelos atos cometidos. 

Matos e Gonçalves (2009, p.5) nos mostram em seu estudo que, 

 

 As pessoas que oprimem necessitam de ter poder e de dominar, 
gostam do controlo que têm sobre outros, têm um sentimento 
positivo quanto à violência e pouca empatia para com as suas 
vítimas. Normalmente têm alguma popularidade e são 
acompanhados por um pequeno grupo. Defende-se que apesar de 
estes indivíduos terem comportamentos agressivos, são muitas 
vezes inseguros, sofrem de ansiedade e baixa autoestima (Me, 2001, 
citado por Isenhagen & Harris, 2004); a questão da autoestima é 
controvérsia, pois Olweus (1997) e Rigby e Slee (1995) defendem 
que os indivíduos em questão não têm baixa autoestima.  
 

 
 Os dados coletados neste estudo confirmam o que Matos e 

Gonçalves (2009) constataram, ou seja, de 15 sujeitos respondentes, 8 desejam 

modificar o seu comportamento, porém 7 não desejam ter essa atitude, justamente 

por serem populares na escola, por possuírem esse sentimento positivo sobre a 

violência e por terem poder e controle sobre sua vítimas. 

39 (97,5%) participantes acreditam que o bullying é uma forma de 

agressão, porém apenas 32 (80%) o consideram como um problema dentro do 

ambiente escolar, visto que ele prejudica a todos, faz as pessoas sofrerem caladas, 

e sugerem que a escola não deveria ser um ambiente de desigualdade. 

  

4.3.4 Opinião sobre Violência Escolar (1º Série) 

 

Os principais motivos apontados por 33 (82,5%) alunos da primeira 

série que levam as pessoas a cometerem esse tipo de atitude são: inveja; querer ser 

superior; zoação; falta do que fazer; insegurança própria; problemas familiares; má 

influência; falta de educação; sofrimento; falta de caráter; ira/raiva/ódio; querer 

chamar atenção; falta de diálogo com os pais; falta de atenção; falta de convivência 

com outras pessoas; opinião alheia; jogos e filmes; fofocas e ignorância. 

 Dados dessa natureza não foram encontrados em outros estudos, 

motivo pelo qual não realizamos comparações. 
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4.3.5 Vítimas de Violência Escolar (2º Série) 

 

 Dando continuidade, apresentaremos agora os dados do segundo 

ano do ensino médio, que obteve um total de 37 sujeitos, com prevalência em 16 

anos de idade, com 15 (40,5%) sujeitos, do período matutino, com 21 (56,7%) 

sujeitos e do sexo masculino, com 20 (54%) sujeitos. 

 De acordo com eles, 33 (89,1%) não foram empurrados com 

violência, 32 (86,4%) não foram ameaçados, 26 (70,2%) não foram humilhados, 22 

(59,4%) não foram chamados de nomes ofensivos, 32 (86,4%) não foram excluídos 

de algum grupo ou agredidos de propósito, 28 (75,6%) não tiveram seus objetos 

estragados de propósito e 26 (70,2%) não foram envolvidos em intrigas.  

 Em contrapartida, estudo de Sisto (2005) mostrou que o furto de 

objetos de menor valor (48,1%), a ameaça de agressão (36,5%), pertences 

danificados (33,1%) e agressão física (4,6%) foram os tipos mais frequentes de 

violência dentro do ambiente escolar. 

 Esta pesquisa não confirma o que Sisto (2005) constatou em seu 

estudo, visto que os itens apontados por ele obtiveram neste estudo um baixo 

percentual, o que parece como algo muito positivo, a nosso ver. 

 Apenas 2 (5,4%) dos sujeitos informaram que se consideram vítimas 

de bullying na escola, o restante, 35 (94,5%) sujeitos nega o fato.  

De acordo com 3 (8,1%) das vítimas, as ações aconteceram uma 

vez durante este ano letivo, porém para 2 (5,4%) vítimas aconteceram mais de duas 

vezes. 

É possível perceber como os sujeitos dessa pesquisa foram 

contraditórios durante o preenchimento do questionário, visto que apenas 2 sujeitos 

afirmam ser vítimas de bullying, mas 5 deles respondem a frequência com que as 

ações ocorreram. 

O local mais frequente para a ocorrência dessas práticas é a sala de 

aula, com 6 (16,2%) sujeitos, aula de educação física, com 3 (8,1%) sujeitos, cantina 

e recreio, com 2 (5,4%) sujeitos, corredores e pátios, banheiro e ao redor da escola, 

com 1 (2,7%) sujeito.  

As práticas foram cometidas, para 2 (5,4%) sujeitos individualmente 

e para outros 2 (5,4%) sujeitos por um grupo de pessoas, porém 33 (89,1%) não 

informou. 
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Em 5 (13,5%) dos casos as pessoas que agrediram eram colegas de 

sala das vítimas e em 2 (5,4%) casos colegas de escola. 

 Dos sujeitos, 10 (27%) informaram que não continuam sendo 

agredidos ou perseguidos, 2 (5,4%) continuam sendo agredidos e 25 (67,5%) não 

informou. 

Pesquisa internacional realizada por Nansel et al. (2004 apud 

ALBINO; TERÊNCIO, 2010, p.5) com 113.200 estudantes de 25 países, mostrou 

que os índices de bullying variaram de acordo com os países. Com relação aos 

vitimados “[...] a proporção ia de 5% na Suécia até 20% na Lituânia, com uma média 

internacional de 11%.”. 

 Em contraste a essa realidade, pesquisa realizada em 2006, com 

283 estudantes, de duas escolas públicas de Presidente Prudente – SP, mostra que 

41,50% não foram maltratados na escola, porém 23,30% afirmaram que foram 

maltratados e que sofreram ameaças. (FRANCISO; LIBÓRIO, 2009). 

 Em 4 (10,8%) dos casos os agressores eram do sexo masculino, em 

3 (8,1%) dos casos da mesma idade da vítima, da mesma turma e da mesma série. 

 De acordo com 6 (16,2%) vítimas durante as agressões haviam 

testemunhas presenciando o ocorrido, já para 7 (18,9%) delas não havia ninguém 

testemunhando o fato.  

Para 4 (10,8%) das vítimas as testemunhas não fizeram nada, 2 

(5,4%) afirmam que chamaram um adulto para ajudar, 1 (2,7%) pediu para o 

agressor parar ou deu apoio ao agressor.  

 As consequências que a prática do bullying trouxe para a autoestima 

dessas vítimas foram principalmente o sentimento de vergonha, desânimo e tristeza, 

com 2 (5,4%) sujeitos respondentes, mas em alguns casos trouxe também notas 

baixas, sentimento de humilhação e sentimento de raiva pelos colegas e pela 

escola, com 1 (2,7%) sujeito respondente. 

 Matos e Gonçalves (2009, p.7) apontam em sua pesquisa outros 

estudos sobre as consequências para as vítimas de bullying. 

 

Estudos (e.g., Young & Sweeting, 2004) têm revelado que as 
consequências para os estudantes oprimidos são variadas desde 
isolamento, sintomas físicos ou psicossomáticos, tristeza, ansiedade, 
depressão ou distanciamento quanto a assuntos da escola, ideação 
de suicídio e mesmo o próprio suicídio. Outras questões importantes 
são o facto dos alunos oprimidos abandonarem mais facilmente a 
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escola, os seus rendimentos escolares poderem baixar devido à 
situação em que se encontram e tornarem-se mais tarde, eles 
próprios, novos opressores (Isernhagen & Harris, 2004). As vítimas 
de bullying apresentam mais sintomas de doença psicológica (e.g., 
depressão e ansiedade) e doença física (e.g., dores de cabeça, 
dores abdominais) [...]. 

 

 Pode-se perceber que o bullying é algo muito sério, que pode ter 

consequências terríveis e irreversíveis para a vida dos sujeitos e principalmente das 

vítimas. Se partimos da visão de Matos e Gonçalves (2009), os sujeitos dessa 

pesquisa apresentaram apenas sintomas psicossomáticos, como tristeza e 

desânimo, não apresentando nenhuma doença psicológica ou física. 

 

4.3.6 Testemunhas de Violência Escolar (2º Série) 

 

Das testemunhas de bullying, 23 (62,1%) negaram terem visto 

alguém sendo empurrado com violência, 22 (59,4%) negaram ter presenciado 

alguém sendo ameaçado, 17 (45,9%) negaram ter visto alguém sendo humilhado, 

porém outros 17 (45,9%) afirmam terem presenciado esta situação, 22 (59,4%) 

negaram ter visto alguém apanhando, 19 (51,3%) não viram ninguém sendo 

excluído de algum grupo e 25 (67,5%) não presenciaram ninguém sendo ferido de 

propósito.  

 Das testemunhas, 17 (45,9%) não manifestaram nenhuma reação, 4 

pediram para o agressor parar, 1 (2,7%) chamou um adulto, se aproximou para ver 

ou deu risada da situação e 16 (43,2%) não informaram. 

 Neste nível de ensino o local mais frequente dessas ações foi a 

entrada ou a saída da escola, com 10 (27%) respostas, seguido do recreio, com 9 

respostas, sala de aula e ao redor da escola, com 7 (18,9%) respostas, banheiro, 

com 4 (10,8%) respostas, cantina, corredores e pátios e aula de educação física, 

com 3 (8,1%) respostas. 

 Pela primeira vez a entrada ou saída da escola aparece como sendo 

o local de maior prevalência de bullying, onde não há a supervisão de nenhum 

adulto de dentro da escola, e, portanto, é mais aceitável que ocorra neste ambiente 

do que dentro da sala de aula, na presença dos professores. 

 9 (24,3%) dos sujeitos afirmaram que já presenciaram um professor 

levando um aluno a sofrer este tipo de violência dentro da sala de aula. Este em um 
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dos casos levou o aluno a sofrer gozação por parte dos colegas e em outro caso 

chamou o aluno por apelidos. 

 Rolim (2008) afirma que as testemunhas de bullying possuem uma 

regra entre eles, a do silêncio. Segundo ele, esses sujeitos imaginam que não fazem 

parte de situações violentas, por não serem nem autores e nem vítimas e não 

contam os fatos presenciados por temerem ser desprezados pelos colegas ou serem 

o próximo alvo dos agressores. 

 Ao que parece, neste caso, do professor levar o aluno a sofrer atos 

de bullying, a testemunha acaba por temer ainda mais, pois o professor pode 

ameaçar tirar-lhe nota e reprovar. A probabilidade da supervisão e direção escolar 

acreditarem em um aluno que afirma que o professor levou um colega a sofrer 

violência dentro da sala de aula geralmente é mínima, sobretudo se levarmos em 

conta que provas por imagens, particularmente em escolas públicas, não serão 

possíveis uma vez que a grande maioria delas não dispõem de sistema de 

monitoramento por câmeras. Sobre esta questão, a presidente da Associação 

Brasileira de Psicopedagogia, Quézia Bombonatto, informou em uma entrevista 

concedida à Revista “Isto é Independente” (2012), que o uso de câmeras dentro do 

ambiente escolar não prejudica o aprendizado e contribui para inibir práticas 

violentas como o bullying.  

 

4.3.7 Autores de Violência Escolar (2º Série) 

 

Dos autores de violência escolar, 32 (86,4%) negaram ter empurrado 

alguém com violência, 31 (83,7%) negaram ter ameaçado, 27 (72,9%) negaram ter 

humilhado, 32 (86,4%) negaram ter batido, 24 (64,8%) negaram ter chamado por 

nomes ofensivos, 32 (86,4%) negaram ter levantado calúnias, 28 (75,6%) negaram 

ter excluído alguém do seu grupo, 33 (89,1%) negaram ter ferido alguém de 

propósito e 32 (86,4%) negaram ter estragado algum objeto de propósito. 

 Quanto à frequência de ações praticadas esse ano, 5 (13,5%) dos 

sujeitos informaram que praticaram mais de duas vezes, 4 (10,8%) praticaram uma 

vez e 28 (75,6%) não informou. 

O local em que mais ocorreram essas ações foi na sala de aula, com 

8 (21,6%) respostas, recreio e ao redor da escola, com 4 (10,8%) respostas, entrada 
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ou saída da escola, com 3 (8,1%) respostas e corredores e pátios, banheiro, cantina 

e aula de educação física, com 2 (5,4%) respostas cada. 

 Em 7 (18,9%) dos casos as ações foram praticadas em grupo, mas 

as práticas individuais não deixaram de acontecer, com 6 (16,2%) casos.  

 De acordo com Perry, Williard e Perry (1990 apud SISTO, 2005, 

p.123) “[...] a agressão, geralmente, é realizada por um grupo conhecido de 

intimidadores que vitimam sistematicamente grupos específicos de colegas.”. 

Dos sujeitos 16 (43,2%) negaram a continuidade das agressões com 

os colegas e 21 (56,7%) não informaram. 

 Novamente, o motivo apontado pelos agressores que os levam a ter 

esse comportamento, é a brincadeira, com 6 (16,2%) sujeitos, seguido da vingança, 

defesa e desprezo, com 1 (2,7%) sujeito. 

 O sentimento que predomina entre os agressores por suas vítimas é 

o de nenhum sentimento, com 6 (16,2%) respostas, porém 3 (8,1%) informam que 

sentem carinho pelas vítimas e 1 (2,7%) informou que sente raiva, vergonha ou 

indiferença. Destes sujeitos, 25 (67,5%) não informaram o que sentem pelas vítimas. 

 Os agressores informam, em 8 (21,6%) casos, que haviam 

testemunhas presenciando as situações, porém em 5 (13,5%) casos não haviam 

testemunhas e 24 (64,8%) não informaram. 

Em 4 (10,8%) casos as testemunhas não esboçaram nenhuma 

reação, em 2 (5,4%) casos as testemunhas riram e em 1 (2,7%) caso deu apoio ao 

agressor, aproximou-se para ver e pediu para o agressor parar. 

 Dos sujeitos, 8 (21,6%) informaram que não receberam nenhum tipo 

de castigo devido a esse comportamento agressivo, porém 5 (13,5%) sujeitos 

afirmaram que foram castigados por isso, onde tiveram magoa de si próprio e 

tiveram que copiar as regras do colégio.  

Somente 2 (5,4%) pessoas receberam ajuda de alguém para 

melhorar o comportamento agressivo, sendo essa pessoa uma professora, 6 

(16,2%) não receberam nenhuma ajuda e 29 (78,3%) não informaram. 

 Dos sujeitos, 8 (21,6%) nos mostra que não querem ter um 

comportamento diferenciado do atual, porém 2 (5,4%) querem melhorar em relação 

as suas atitudes e relatam que querem ir á escola armado. 27 (72,9%) não 

informaram a resposta. Isso nos mostra, mais uma vez, uma violência que está à 
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espreita fora do ambiente escolar, influenciando os adolescentes a reproduzirem na 

escola o que vivenciam em outros espaços. 

 Para mudar o comportamento, 5 (13,5%) dos adolescentes tentaram 

se controlar mais 3 (8,1%) tentaram evitar provocações e 3 (8,1%) não fizeram nada. 

 De 37 sujeitos, 33 (89,1%) informaram que sabem o que é o 

bullying. Este é definido pelos participantes como: agressão verbal; agressão física; 

forma de opressão; ofensas; ameaças; agressão que afeta a moral; preconceito; 

apelidos; agir com indiferença; comportamento agressivo; xingamentos; maus tratos; 

provocação e devido à aparência física. 

 Em contraste pesquisa realizada em 2009 pela ONG Plan Brasil, 

mostra que dos sujeitos da pesquisa, 70% já tinham se envolvido em alguma 

situação violenta e 30% estavam envolvidos diretamente nestes fatos. (SANTOS; 

BOCK, 2012) 

 Outro estudo, realizado por Pereira (2008 apud BARROS et al., 

2009) em Portugal, constatou que dos sujeitos da pesquisa, 20% eram autores. 

Porém, em outra pesquisa, Pereira (2002 apud BARROS et al., 2009) encontrou um 

índice de 15,4% de alunos autores. Para estes alunos o local de maior incidência de 

bullying era o recreio, contrapondo o resultado do presente estudo. 

 

4.3.8 Opinião sobre Violência Escolar (2º Série) 

 

 Dos sujeitos, 31 (83,7%) afirmaram que o bullying é uma forma de 

agressão, porém 26 (70,2%) o consideram como um problema dentro da escola, já 

que às vezes acontece mais do que uma zoação; outras respostas aparecem, tais 

como: muitas pessoas sofrem por causa do bullying; atrapalha o estudo dos outros e 

pode acabar com a vida. 

 De acordo com 33 (89,1%) participantes os motivos que levam as 

pessoas a cometerem práticas agressivas são: inveja; ressentimento; gozações; 

querer ser superior; problemas familiares; stress; falta de respeito; falta de 

educação; falta de consciência dos seus atos; ira/raiva/ódio; falta de controle próprio; 

problemas próprios; falta de maturidade; ciúmes; falta de compreensão; prazer; 

brincadeira; agradar os amigos; falta de carinho; falta de amor; nada justifica; 

infância problemática; fofocas; ignorância e por sofrer agressões. 
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 Não foi possível realizar comparações, pois não encontramos 

referências na literatura a este respeito. 

  

4.3.9 Vítimas de Violência Escolar (3º Série) 

 

Por fim, apresentamos agora os dados do terceiro ano do ensino 

médio, que obteve um total de 42 sujeitos participantes, com prevalência de 17 anos 

de idade, com 19 (45,2%) sujeitos, do período matutino, com 23 (54,7%) sujeitos, 

com um número igual de participantes do sexo feminino e do sexo masculino, 21 

(50%) sujeitos cada. 

 Serpa e Pontes (2013) afirmam em seu estudo que os menores 

índices de bullying estão presentes em estudantes mais velhos, que estão cursando 

o terceiro ano do ensino médio e em comparação aos alunos da 6º série do ensino 

fundamental, estes “[...] têm mais de quatro vezes mais chances de serem vítimas 

de bullying.”. (SERPA; PONTES, 2013, p.133). 

 Dos sujeitos desse nível de ensino 38 (90,4%) negam, nesse ano 

letivo, terem sido empurrados com violência, 39 (92,8%) negam terem sido 

ameaçados, 36 (85,7%) negam terem sido humilhados ou sofrido gozações, 34 

(80,9%) não foram chamados de nomes ofensivos, 36 (85,7%) não foram excluídos 

de algum grupo, 38 (90,4%) negam terem sido agredidos de propósito, 39 (92,8%) 

negam terem tido algum objeto estragado e 32 (76,1%) negam terem sido 

envolvidos em intrigas. 

 39 (92,8%) sujeitos não se consideram vítimas de agressão na 

escola, já 2 (4,7%) participantes se consideram vítimas de bullying dentro da escola, 

pois falam por trás de sua pessoa e também por falta de respeito. 

 De acordo com Moura, Cruz e Quevedo (2011, p.21) “[...] a 

prevalência de bullying diminui à medida que a idade aumenta [...]”. 

 Os dados coletados neste estudo indicam praticamente o mesmo 

índice de vitimização de bullying para as três séries do ensino médio, onde não é 

possível concordar com a visão de Moura, Cruz e Quevedo (2011). 

 As ações ocorreram em 3 (7,1%) casos uma vez durante esse ano, 

em 2 (4,7%) casos mais de duas vezes e 37 (88%) sujeitos não informaram. 
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O local mais frequente é a sala de aula, com 5 (11,9%) respostas, o 

recreio e aula de educação física, com 2 (4,7%) respostas e a entrada ou saída da 

escola e ao redor desta, com 1 (2,3%) resposta.  

As ações, segundo 3 (7,1%) vítimas, aconteceram por um grupo de 

pessoas, porém 2 (4,7%) vítimas afirmam que foram agredidos por uma só pessoa e 

1 (2,3%) por duas pessoas. 

 Os agressores, em 4 (9,5%) casos eram colegas de sala das 

vítimas, em 2 (4,7%) casos colegas de escola e 36 (85,7%) não informou.  

Nenhuma das vítimas afirma continuar sendo agredido, 12 (28,5%) 

afirmam que não continuam sofrendo práticas agressivas de bullying e 30 (71,4%) 

não informou. 

Em síntese, os casos de bullying geralmente ocorreram apenas uma 

vez durante o ano, sendo dentro da sala de aula, onde os agressores estavam 

acompanhados por um grupo, sendo estes colegas de sala da vítima. 

Os agressores, segundo as vítimas, eram em 5 (11,9%) casos do 

sexo masculino, em 3 (7,1%) casos da mesma idade ou mais velhos, em 4 (9,5%) 

casos da mesma turma e em 5 (11,9%) casos da mesma série.  

 Das vítimas, 4 (9,5%) afirmam que na hora da agressão não haviam 

testemunhas presenciando a ação, outras 4 (9,5%) afirmam que tinham 

testemunhas e 34 (80,9%) não informou. 

As vítimas informam que 4 (9,5%) das testemunhas não fizeram 

nada para ajudar. Em 1 (2,3%) caso as testemunhas chamaram um adulto, pediram 

para o agressor parar, deram apoio ao agressor, riram da situação e apoiaram o 

agredido. 

 As agressões trouxeram para essas vítimas, em 3 (7,1%) casos, o 

sentimento de raiva pelos colegas, em 2 (4,7%) casos a vergonha, em 1 (2,3%) caso 

o desânimo e tristeza, a vontade de não frequentar mais a escola, a falta de vontade 

de estudar e o sentimento de humilhação. 

 Em comparação Souza, Sila e Santos (2011) apresentam em estudo 

desenvolvido, um índice de 41% de vitimados na escola. Em outras cidades, 

Bandeira (2009 apud SOUZA; SILA; SANTOS, 2011) constatou um índice de 67,5%. 

 Quanto à frequência das agressões, Espinheira e Jolluskin (2009), 

mostram que em 69,2% das agressões os sujeitos indicaram terem sido vítimas de 

bullying uma ou duas vezes.  
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Segundo Fante (2005 apud LOUZADA; LOUZADA; LAZARINI, 2008, 

p.81) “as condutas mais incidentes foram, respectivamente, os maus tratos verbais e 

psicológicos, por meio de gozações, ameaças, intimidações e rumores maldosos”. 

  

4.3.10 Testemunhas de Violência Escolar (3º Série) 

 

As testemunhas de bullying, assim como as vítimas, também negam 

terem presenciado algum tipo de violência; 27 (64,2%) não viram ninguém sendo 

empurrado com violência; 27 (64,2%) não viram ninguém sendo ameaçado, 22 

(52,3%) presenciaram alguém sendo humilhado ou sofrendo gozações; 27 (64,2%) 

não viram ninguém apanhando; 18 (42,8%) não presenciaram ninguém sendo 

excluído de algum grupo e 28 (66,6%) não viram ninguém sendo ferido de propósito. 

 Eles afirmam que em 14 (33,3%) casos não fizeram nada para 

acabar com a agressão, em 5 (11,9%) casos pediram para o agressor parar, em 2 

(4,7%) casos riram da situação e apoiaram o agredido e em 1 (2,3%) caso 

aproximaram-se para ver e chamaram um adulto. 

 Novamente o ambiente da sala de aula aparece como o primeiro 

local em que as ações foram praticadas, com 14 (33,3%) respostas, vindo depois o 

recreio, com 9 (21,4%) respostas, a entrada e a saída da escola, com 4 (9,5%) 

respostas, a aula de educação física e os corredores e pátios, com 3 (7,1%) 

respostas. 

 Dos participantes, 29 (69%) não presenciaram nenhum professor 

levando um aluno a sofrer atos de bullying, mas 4 (9,5%) presenciaram, porém não 

informaram como isso aconteceu. 

 Importante dizer que a presença de testemunhas em cenas de 

agressões foi constatada em 70% da pesquisa realizada pela Plan em 2009, com 

5.168 estudantes de escolas públicas e particulares. (SANTOS; BOCK, 2012). 

 Ao que nos parece, as testemunhas de bullying são tão participantes 

das ações de bullying, quanto os agressores e as vítimas, porém muitos acham que 

não fazem parte desse grupo por estarem apenas olhando a cena. 

  

4.3.11 Autores de Violência Escolar (3º Série) 
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A terceira categoria aqui apontada é a dos agressores de bullying, 

onde 36 (85,7%) negam terem empurrado alguém com violência, 36 (85,7%) negam 

terem ameaçado, 29 (69%) negam terem humilhado, 34 (80,9%) não bateram, 34 

(80,9%) não chamaram por nomes ofensivos, 35 (83,3%) não levantaram calúnias, 

32 (76,1%) não excluíram alguém do seu grupo, 35 (83,3%) não feriram alguém de 

propósito e 33 (78,5%) não estragaram algum objeto de propósito. 

 As ações aconteceram em 6 (14,2%) casos somente uma vez, em 3 

(7,1%) casos mais de duas vezes e 33 (78,5%) não informou. 

O local mais frequente para esse tipo de agressão, é novamente a 

sala de aula, com 7 (16,6%) respostas, porém aconteceram também na entrada ou 

saída da escola, com 2 (4,7%) respostas, recreio, aula de educação física e ao redor 

da escola, com 1 (2,3%) resposta. Esse tipo de comportamento é praticado por 

esses alunos mais individualmente, do que em grupo, pois 7 (16,6%) praticaram a 

ação sozinho, enquanto que 5 (11,9%) praticaram em grupo. 

 Dos participantes, 12 (28,5%) negaram ainda estarem agredindo ou 

perseguindo algum colega, apenas 1 (2,3%) informou que ainda continua a ter esse 

comportamento e 29 (69%) não informou. 

 O motivo que os levam a terem essas atitudes é a brincadeira, com 

5 (11,9%) sujeitos respondentes, seguido da raiva, com 2 (4,7%) sujeitos, defesa e 

desprezo, com 1 (2,3%) sujeito. O maior sentimento que os alunos do terceiro ano 

sentem por suas vítimas é o do carinho, com 4 (9,5%) sujeitos, seguido de nenhum 

sentimento e da raiva, com 2 (4,7%) sujeitos, desprezo e vergonha, com 1 (2,3%) 

sujeito. 

 Dos agressores, 6 (14,2%) afirmam que não haviam testemunhas no 

momento das agressões, porém outros 6 (14,2%) afirmam que haviam e 28 (66,6%) 

não informaram. 

De acordo com os agressores, 6 das testemunhas não se 

manifestaram e 1 (2,3%) se aproximou para ver ou riu da situação.  

 12 (28,5%) dos sujeitos negam ter recebido algum castigo pelo 

comportamento obtido, 2 (4,7%) receberam esse castigo e 28 (66,6%) não informou. 

Dos participantes, 8 (19%) não receberam a ajuda de ninguém para 

melhorar no comportamento, porém 2 (4,7%) receberam esse tipo de ajuda, onde 

um afirma que recebeu ajuda dela própria.  
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 12 (28,5%) participantes afirmaram que não gostariam de ter um 

comportamento diferente, mas 5 (11,9%) informaram que gostariam para não ter 

mais essas atitudes, para poder refletir e para melhorar o relacionamento com as 

pessoas. 

 Os agressores, para tentar melhorar esse comportamento agressivo, 

4 (9,5%) tentaram evitar provocações, se controlar mais e conviver mais com os 

colegas e 2 (4,7%) não fizeram nada. 

 Estudo realizado por Castro et al. (2011) mostra que a prevalência 

do comportamento agressivo entre os adolescentes foi de 18,6%, variando o índice 

de acordo com a idade: 10,1% com idade entre 10 e 11 anos, 20,2% entre 12 e 19 

anos e 4,5% entre 20 e 21 anos. 

Se partirmos da visão de Castro (2011), os sujeitos desta pesquisa 

se aproximam em idade com o maior índice de bullying registrado, o que de certa 

maneira contradiz com o que Moura, Cruz e Quevedo (2011) apontaram. 

 A mesma pesquisa realizada pela Plan, em 2009, aponta que “[...] 

10% dos alunos pesquisados já sofreram ou praticaram bullying, sendo que 3% 

disseram reproduzir os maus tratos sofridos se convertendo em vítimas e autores ao 

mesmo tempo.”. (SANTOS; BOCK, 2012, p.3). 

 Novamente a questão da violência fora do ambiente escolar se 

evidencia aqui, onde o adolescente que é vítima acaba por ser tornar, ao mesmo 

tempo, vítima e agressor, reproduzindo os atos que sofre com outras pessoas. 

 Pesquisa de Juvonen, Graham e Schuster (2003 apud MATOS; 

GONÇALVES, 2009, p.8) e Bullock (2002 apud MATOS; GONÇALVES, 2009, p.8) 

mostra que os agressores provocam suas vítimas “[...] chamando-lhes nomes, 

dizendo piadas sexuais e deixando-os de fora das atividades.”. 

 Estudo de Serpa e Pontes (2013) constatou que quando os autores 

de bullying não são devidamente punidos, há uma maior probabilidade de, quando 

adultos, se envolverem em situações agressivas e criminosas.  

 

4.3.12 Opinião sobre Violência Escolar (3º Série) 

 

 Desses 42 sujeitos, 39 (92,8%) informaram que sabem o que é o 

bullying. De acordo com eles, o fenômeno se refere a: agressão verbal; agressão 

física; forma de opressão; crime; ofensas; ameaças; zoação; agressão por 
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brincadeira; apelidos; exclusão; agir com indiferença; ofensa que causa baixa 

autoestima; humilhação; perseguição; falta de respeito; xingamentos; maus tratos; 

devido a aparência física; desequilíbrio psicológico do agressor e algo não comum 

na sociedade que o agredido possua. 

 Dos participantes, 37 (88%) consideram o bullying como uma forma 

de agressão, porém apenas 30 (71,4%) o consideram como um problema dentro da 

escola, já que muitas pessoas sofrem por causa do bullying, e são desestimuladas; 

muitos tipos de bullying ocorrem na escola; nessa escola não há bullying; afeta a 

mente; a escola deveria ser um lugar calmo; gera a violência e é um problema 

importante. 

 Para 40 (95,2%) dos sujeitos respondentes os motivos que levam 

uma pessoa a adotar esse tipo de comportamento são: inveja; querer ser superior; 

falta de apoio e atenção da família; problemas familiares; má influência; falta de 

respeito; falta de educação; falta de caráter; ira/raiva/ódio; brincadeira; falta de amor; 

idiotice; desequilíbrio emocional/psicológico; convivência no ambiente de trabalho; 

infância problemática; vingança; por sofrer agressões e falta de amigos. 

 Mais uma vez, é importante dizer que não foram encontrados dados 

desta natureza na literatura, impossibilitando-nos outras aproximações à literatura 

existente sobre o tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os dados coletados neste estudo permitem tecer algumas 

considerações sobre a prática de bullying dentro do ambiente escolar, podendo 

servir como um pequeno diagnóstico para agentes e autoridades educacionais, ou 

para outros profissionais interessados em questões sobre a violência escolar, pois 

refletir sobre a violência acometida nesta sociedade, e principalmente sobre a 

violência ocorrida dentro do ambiente escolar é uma questão importante e urgente. 

Considerando isso e a literatura revisada este estudo compreendeu, 

em um primeiro momento, que o bullying é um fenômeno histórico em nossa 

sociedade, que causa grandes consequências à autoestima dos envolvidos e que 

vem envolvendo cada vez mais um maior contingente de estudantes por todo o 

mundo. 

Em um segundo momento foi possível constatar que os resultados 

por série apontam, que nos três níveis de ensino pesquisados, as chances das 

meninas serem vítimas de bullying são menores que a dos meninos, e de acordo 

com Serpa e Pontes (2013) a chance das meninas do ensino médio serem vítimas 

de bullying são menores que as do ensino fundamental. 

Embora, o percentual da ocorrência de bullying seja relativamente 

pequeno, não podemos ignorá-los, visto que alcança graus preocupantes e 

significativos para toda a comunidade escolar, assim como para toda a sociedade. 

Serpa e Pontes (2013) afirmam que a ocorrência de níveis intensos de atos de 

bullying está associada a características específicas dos alunos, parecendo ser os 

mais vulneráveis os estudantes do ensino fundamental, os meninos, os pertencentes 

a grupos raciais e étnicos e os alunos com desempenho escolar superior à da sua 

turma. 

Outro aspecto constatado neste estudo foi que o bullying apresenta 

diferentes implicações na autoestima de meninos e meninas, sendo de grande 

relevância que os trabalhos de prevenção e redução do bullying estejam separados 

por gênero, abordando este fenômeno de forma diferenciada para ambos. 

É de grande relevância que se considere o contexto escolar em que 

o fenômeno bullying ocorre, identificando os fatores ambientais que possam preveni-

los ou agravá-los, como por exemplo: comportamentos e atitudes de professores e 
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funcionários, assim como suas formações, como este tema tem sido debatido dentro 

da escola e como é a organização da escola em relação aos espaços livres, como o 

recreio.  

Outro fator muito importante a ser destacado é em relação a 

formação dos professores que lidam diariamente com as situações de bullying. 

Geronasso (2012) aponta que a formação inicial docente deve ser realizada com 

muita qualidade, pois todas as atitudes e valores impostos aos professores nessa 

primeira formação, irá refletir na sua profissão e na forma de lidar com as situações 

do cotidiano. Segundo o mesmo autor (p.7) “essa formação é a entrada do indivíduo 

no processo de profissionalização”.  

Cabe não só ao professor buscar uma formação continuada, como 

também as Universidades ofertarem já na formação inicial um maior aprofundamento 

sobre este fenômeno tão comum na sociedade atual, pois isso irá refletir na atuação 

deste profissional frente as ações de bullying. 

Acreditamos que é de grande importância atestar informações como 

as coletadas neste estudo, visando que as autoridades educacionais promovam 

mecanismos de supressão ou repressão ao bullying, assim como que colabore com 

a formação de professores, na medida em que estejam melhor preparados para 

identificação, prevenção e intervenção do bullying, atentando para a sua prática 

pedagógica. 
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APÊNDICE A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Solicito a participação desta instituição na pesquisa intitulada 

“Bullying e Adolescência, elementos para se pensar a formação do sujeito 

contemporâneo”, que tem como objetivo analisar a influência do Bullying no 

processo de constituição da identidade/autoestima de adolescentes matriculados no 

Ensino Médio. O estudo será realizado tomando como corpus dados levantados 

através de um Questionário que incluirá questões referentes ao tema, com alunos 

dos três anos do Ensino Médio, dos períodos matutino e noturno.  

              Vale dizer que esta pesquisa está sendo desenvolvida como requisito 

parcial para obtenção do título de Graduado em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Londrina. 

 O nome da Instituição ficará em situação absolutamente confidencial 

visando a preservação da privacidade da mesma. O referido Questionário contém 

questões objetivas e também dissertativas, com uma previsão de duração de no 

máximo uma hora para ser concluído. Em termos de divulgação em meios de 

comunicação de caráter científicos, reiteramos a garantia da não identificação dos 

sujeitos participantes ou mesmo do nome da instituição, se esta for requerida. 

 Importante ficar claro que, a qualquer momento, a instituição poderá 

desistir de participar desta pesquisa e que, após sua conclusão, nosso compromisso 

com esta respeitável escola é o de disponibilizar uma cópia deste trabalho, para que 

possa não só colaborar com outros estudos ora referenciados, como também com o 

aprimoramento de suas práticas e reflexões educativas. 

 

_____________________________                   Isabela Cristine Fernandes_                                   

            Coordenação do Curso de                                   Pesquisador (a) 

                       Pedagogia 
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_________________________________ 

Instituição de Ensino a ser pesquisada 

 

 

Londrina, ____/____/2013. 

 

Nome do Pesquisador (a): Isabela Cristine Fernandes_________________ 

Telefone para contato: (43) 3254-6380 / (43) 9174-5017_ 

 

Professor (a) Orientador (a) da pesquisa: Claudia Ximenez Alves__ 

Telefone para contato: (43) 3371-4338______________ 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Titulo da pesquisa: 

“Bullying e Adolescência: elementos para se pensar a formação da autoestima no sujeito 

contemporâneo” 

 

Prezado(a) Aluno(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Bullying e Adolescência: 

elementos para se pensar a formação da autoestima no sujeito contemporâneo”, realizada 

nessa escola, “Colégio Estadual Olavo Bilac”. Seu objetivo é analisar a influência do 

Bullying no processo de constituição da identidade/autoestima de adolescentes matriculados 

no Ensino Médio. A sua participação é muito importante e se fará presente através de um 

Questionário sobre violência escolar, com um total de trinta e seis questões, sendo trinta e 

três de natureza objetiva e três de natureza dissertativa.  

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo 

você recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos, ainda, que as informações serão 

utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Não serão em absoluto citados 

nomes, somente dados como sua idade e escolaridade.    

Como um dos benefícios esperados, temos o objetivo de aprimorar nossa formação 

profissional (sou aluna em processo de conclusão no curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina) a partir de uma compreensão mais refinada e atenta às questões que 

envolvem o desenvolvimento psicossocial e escolar do aluno adolescente em sua história e 

processo de escolarização, naquilo que possa promover-lhe benefícios e ou 

riscos/dificuldades.   

Informamos que você não pagará nem será remunerado por sua participação nesta 

pesquisa.  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos 

contatar: Isabela Cristine Fernandes, endereço: Rua Paranoá 750, telefone: 3254-6380, e-

mail: isabelafernandes_184@hotmail.com  
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       Pesquisador Responsável: Isabela Cristine Fernandes - RG: 10.336.989-4              

Eu, _____________________________________, tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos desta pesquisa, concordo em participar voluntariamente da mesma.   

Assinatura:______________________________________ Londrina, ____ de ________2013. 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO PARA ESTUDO SOBRE VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

 

1. Idade: ______   2. Série: _______  3. Turno: _______  4. Sexo: (  ) Feminino  (  ) 

Masculino 

 

5. Neste ano letivo, você se sentiu alguma vez vítima de alguma (s) da (s) agressão 

(ões) (bullying), por parte de colegas, na escola ou nas imediações, relacionadas 

abaixo? 

 

 a) Foi empurrado com violência?  

(   ) Sim       (   ) Não 

 

b) Foi ameaçado? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

c) Foi humilhado ou fizeram gozações de você e/ou de partes do seu corpo? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

d) Foi chamado de nomes ofensivos? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

e) Não quiseram conviver ou excluíram você do grupo? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

f) Foi agredido de propósito? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

g) Estragaram algum objeto seu de propósito? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

h) Fizeram intrigas ao seu respeito? 
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(   ) Sim       (   ) Não 

 

i) Outras agressões ou perseguições 

(   ) Sim       (   ) Não 

Se sim, qual (is)? ________ 

 

6. Você se considera vítima de bullying (agressão ou perseguição) na escola? 

(   ) Sim   (   ) Não   

Se sim, por quê? ____________________________________ 

 

7. Quantas vezes nesse tempo? 

(   ) Uma vez  (   ) Mais de duas vezes 

 

8. Em que local (is) aconteceram essas situações? 

(   ) Sala de aula 

(   ) Recreio 

(   ) Corredores e pátios 

(   ) Banheiro 

(   ) Cantina 

(   ) Aula de educação física 

(   ) Entrada ou saída da escola 

(   ) Ao redor da escola 

(   ) Outros 

Qual? _____________ 

 

9. Nessas situações você foi agredido ou perseguido por: 

(   ) Uma pessoa 

(   ) Duas pessoas 

(   ) Um grupo de pessoas 

 

10. Essas pessoas eram seus colegas de sala ou de escola?   

(   ) Sala (   ) Escola 

 

 

11. Você ainda continua sendo agredido ou perseguido na escola? 

(   ) Sim (   ) Não 
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12. A (s) pessoa que agrediu você era (m): 

Quanto ao gênero: (   ) Feminino (   ) Masculino 

Quanto à idade: (   ) Mesma idade (   ) Mais velhos    (   ) Mais novos 

Quanto à turma: (   ) Mesma turma  (   ) Outra turma  

Quanto à série: (   ) Mesma série (   ) Outra série 

 

13. Alguém presenciou essa (s) situação (ões)?  

(   ) Sim (   ) Não 

 

14. Se presenciou, o que fez? 

(   ) Nada 

(   ) Fugiu 

(   ) Chamou um adulto 

(   ) Pediu para o agressor parar 

(   ) Aproximou-se para ver 

(   ) Deu apoio ao agressor 

(   ) Riu da situação 

(   ) Apoiou o agredido 

(   ) Outros  Qual (is)? ____________

15. Qual (is) consequência (s) essa (s) perseguição (ões) ou agressão (ões) trouxe (ram) 

para você em sua autoestima? 

 

(   ) Desânimo/Tristeza 

(   ) Vontade de não frequentar mais a escola 

(   ) Falta de vontade de estudar 

(   ) Notas baixas 

(   ) Sentimento de humilhação 

(   ) Vergonha 

(   ) Afastamento do grupo de colegas 

(   ) Sentimento de raiva dos colegas e/ou da escola 

(   ) Outro. Qual? ________

 

16. O que você acha que leva uma pessoa a cometer atos de agressividade? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

17. Neste ano letivo, você viu alguma vez alguém ser vítima de alguma (s) agressão (ões) 

(bullying), por parte de colegas, na escola ou nas imediações, relacionadas abaixo? 

a) Ser empurrado com violência?  

(   ) Sim       (   ) Não 

b) Ser ameaçado? 

(   ) Sim       (   ) Não 

c) Ser humilhado ou sofrer gozações? 

(   ) Sim       (   ) Não 

d) Apanhar? 

(   ) Sim       (   ) Não 

e) Ser excluído do grupo? 

(   ) Sim       (   ) Não 

f) Ser ferido de propósito?  

(   ) Sim       (   ) Não 

g) Outras agressões ou perseguições 

 

18. O que você fez? 

(   ) Nada 

(   ) Fugi 

(   ) Chamei um adulto 

(   ) Pedi que o agressor parasse 

(   ) Me aproximei para ver 

(   ) Dei apoio ao agressor 

(   ) Dei risada da situação 

(   ) Apoiei o agredido 

(   ) Outra. Qual? _______________ 

 

19. Em que local (is) aconteceram essas situações? 

(   ) Sala de aula 

(   ) Recreio 

(   ) Corredores e pátios 
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(   ) Banheiro 

(   ) Cantina 

(   ) Aula de educação física 

(   ) Entrada ou saída da escola 

(   ) Ao redor da escola 

(   ) Outros 

Qual? _____________ 

 

20. Você já presenciou/sentiu uma postura de professor levando um aluno a sofrer 

violência (bullying) na sala de aula? 

(   ) Sim (   ) Não  Se sim, qual 

(is)?___________________________________ 

 

 

21. Neste ano letivo você teve alguma (s) atitude (s) e comportamento (s) relacionados 

abaixo, com colegas, na escola, ou nas imediações? 

a) Empurrei com violência  

(   ) Sim       (   ) Não 

b) Ameacei 

(   ) Sim       (   ) Não 

c) Humilhei ou fiz gozações 

(   ) Sim       (   ) Não 

d) Bati 

(   ) Sim       (   ) Não 

e) Chamei nomes ofensivos 

(   ) Sim       (   ) Não 

f) Levantei calúnias de alguém ou da sua família 

(   ) Sim       (   ) Não 

g) Exclui alguém do meu grupo 

(   ) Sim       (   ) Não 

h) Feri alguém de propósito 

(   ) Sim       (   ) Não 

i) Estraguei algum objeto de propósito 

(   ) Sim       (   ) Não 

j) Outras agressões ou perseguições 

Qual (is)? _________
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22. Quantas vezes você praticou essas ações nesse ano? 

(   ) Uma vez  (   ) Mais de duas vezes 

 

23. Em que local (is) aconteceram essas situações? 

(   ) Sala de aula 

(   ) Recreio 

(   ) Corredores e pátios 

(   ) Banheiro 

(   ) Cantina 

(   ) Aula de educação física 

(   ) Entrada ou saída da escola 

(   ) Ao redor da escola 

(   ) Outros 

Qual? _____________ 

 

24. Essas ações foram praticadas:     

 (   ) Sozinho  (   ) Em grupo   

 

25. Você ainda continua perseguindo ou agredindo algum colega? 

(   ) Sim    (   ) Não 

26. Se sim, o que te leva a ter esse comportamento? 

(   ) Brincadeira 

(   ) Raiva 

(   ) Vingança 

(   ) Defesa 

(   ) Reação a provocações 

(   ) Desprezo 

(   ) Outra (s). Qual (is)?__________ 

 

 

27. O que sente pelos colegas que você agrediu ou perseguiu? 

(   ) Raiva 

(   ) Desprezo 

(   ) Vergonha 
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(   ) Pena 

(   ) Carinho 

(   ) Nada 

(   ) Indiferença 

(   ) Outra (s). Qual (is)?__________

28. Alguém presenciou essa (s) situação (ões)?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

29. Se presenciou, o que fez? 

(   ) Nada 

(   ) Fugiu 

(   ) Chamou um adulto 

(   ) Pediu para o agressor parar 

(   ) Aproximou-se para ver 

(   ) Deu apoio ao agressor 

(   ) Riu da situação 

(   ) Apoiou o agredido 

(   ) Outros.  Qual (is)?___________ 

 

30. Você foi castigado por causa disso?                            

(   ) Sim (   ) Não           

Se sim, qual foi o castigo? _____________  

      

31. Alguém te ajudou para ter um comportamento diferente?  

(   ) Sim (   ) Não 

Se sim, quem foi essa pessoa? _______ 

 

32. Você gostaria de ter um comportamento diferente? 

(   ) Sim (   ) Não    

Se sim, por quê? ____________________________________ 

  

33. O que você já fez para mudar o seu comportamento? 
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(   ) Tentei evitar provocações 

(   ) Tentei me controlar mais 

(   ) Conviver mais com os colegas 

(   ) Conviver menos com os colegas 

(   ) Não fiz nada 

(   ) Outro (s). Qual (is)?_____________ 

 

 

34. Você sabe o que é o bullying? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

35. Você acha que o bullying é uma forma de agressão? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se sim, você o considera como um problema dentro da escola? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

36. Fique à vontade para escrever qualquer outra situação que tenha ocorrido com você 

nesse ano letivo, dentro do ambiente escolar, que você gostaria de contar e que não foi 

perguntado. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

TABELA DE ORGANIZAÇÃO GERAL DOS DADOS 

 

TOTAL DE SUJEITOS - 122 

GRUPO 1 – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

1. Idade 14 anos – 6 
15 anos – 20 
16 anos – 33 
17 anos – 33 
18 anos – 18 
19 anos – 3 
20 anos – 4 
21 anos – 2 
22 anos – 1 
39 anos – 1 
Não informou - 1 

2. Série 1º ano – 41 
2º ano – 37 
3º ano – 42 
Não informou - 2 

3. Turno Matutino – 61 
Noturno – 59 
Não informou - 2 

4. Sexo Feminino – 61 
Masculino – 59 
Não informou - 2 

5. Neste ano letivo, você se 
sentiu alguma vez vítima de 
alguma (s) da (s) agressão (ões) 
(bullying), por parte de colegas, 
na escola ou nas imediações, 
relacionadas abaixo? 

a) Foi empurrado com violência?  
 
 

b) Foi ameaçado? 
 
 

c) Foi humilhado ou fizeram 
gozações de você e/ou de partes 
do seu corpo? 
 

d) Foi chamado de nomes 
ofensivos? 
 
 

 
 
 
 
 

Sim – 9 
Não – 111 
Não informou – 2 

Sim – 14 
Não – 106 
Não informou - 2 

Sim – 24 
Não – 96 
Não informou - 2 

Sim – 33 
Não – 87 
Não informou - 2 

Sim – 11 
Não – 108 
Não Informou - 3 
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e) Não quiseram conviver ou 
excluíram você do grupo? 
 

f) Foi agredido de propósito? 
 
 

g) Estragaram algum objeto seu 
de propósito? 
 

h) Fizeram intrigas ao seu 
respeito? 
 
 

i) Outras agressões ou 
perseguições 
 
 
 

Sim – 9 
Não – 109 
Não informou – 4 
Sim – 13 
Não – 106 
Não informou – 3 

Sim – 32 
Não – 89 
Não informou - 1 

Sim – 3 
Não – 114 
Não informou - 5 
Se sim, qual (is)? – Ofensas; - Agressão 
(voadora). 

6. Você se considera vítima de 
bullying (agressão ou 
perseguição) na escola? 
 

Sim – 6 
Não – 114 
Não informou – 2 
Se sim, por quê? – Falar por trás; - Falta de 
respeito; - Agressão; -Perseguição de moto. 

7. Quantas vezes nesse tempo? 
 

Uma vez – 13 
Mais de duas vezes – 6 
Não informou – 103 

8. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 
 

Sala de aula – 14 
Recreio – 6 
Corredores e pátios – 3 
Banheiro – 3 
Cantina – 4 
Aula de educação física – 5 
Entrada ou saída da escola – 6 
Ao redor da escola – 3 
Outros – 3         Qual? Shopping 
Não informou - 91 

9. Nessas situações você foi 
agredido ou perseguido por: 

Uma pessoa – 10 
Duas pessoas – 3 
Um grupo de pessoas – 6 
Não informou – 103 

10. Essas pessoas eram seus 
colegas   
de sala de aula ou de escola? 

Sala – 18 
Escola – 8 
Não informou - 97 

11. Você ainda continua sendo 
agredido ou perseguido? 

Sim – 3 
Não – 38 
Não informou – 81 

12. A (s) pessoa que agrediu 
você era (m): 

Quanto ao gênero 

 
 

Feminino – 9 
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Quanto à idade 
 
 
 

Quanto à turma 
 
 

Quanto à série 
 
 

Masculino – 18 
Não informou - 95 

Mesma idade – 12 
Mais velhos – 12 
Mais novos – 1 
Não informou – 98 

Mesma turma – 15 
Outra turma – 4 
Não informou – 103 

Mesma série – 17 
Outra série – 1 
Não informou – 104 

13. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 20 
Não – 18 
Não informou – 84 

14. Se presenciou, o que fez? Nada – 18 
Fugiu – 2 
Chamou um adulto – 2 
Pediu para o agressor parar – 4 
Aproximou-se para ver – 1 
Deu apoio ao agressor – 3 
Riu da situação – 4 
Apoiou o agredido – 4 
Outros – 1 
Não informou – 93 

15. Qual (is) consequência (s) 
essa (s) perseguição (ões) ou 
agressão (ões) trouxe (ram) para 
você em sua autoestima? 
 

Desânimo/Tristeza – 5 
Vontade de não frequentar mais a escola – 4 
Falta de vontade de estudar – 2 
Notas baixas – 1 
Sentimento de humilhação – 3 
Vergonha – 10 
Afastamento do grupo de colegas – 1 
Sentimento de raiva dos colegas e/ou da escola 
– 5 
Outro – 6    Qual? – Continuou a conversar 
normalmente; - Raiva. 
Não informou – 97 

GRUPO 2 – TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

17. Neste ano letivo, você viu 
alguma vez alguém ser vítima de 
alguma (s) agressão (ões) 
(bullying), por parte de colegas, 
na escola ou nas imediações, 
relacionadas abaixo? 

a) Ser empurrado com violência?  
 
 

b) Ser ameaçado? 
 

 
 
 
 
 

Sim – 31 
Não – 69 
Não informou – 22 

Sim – 36 
Não – 69 
Não informou – 17 
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c) Ser humilhado ou sofrer 
gozações? 
 
 

d) Apanhar? 
 
 

e) Ser excluído do grupo? 
 
 

f) Ser ferido de propósito?  
 
 

g) Outras agressões ou 
perseguições 
 

Sim – 60 
Não – 48 
Não informou – 14 

Sim – 29 
Não – 70 
Não informou – 23 

Sim – 36 
Não – 52 
Não informou – 34 

Sim – 12 
Não – 79 
Não informou – 31 

Sem frequência. 

18. O que você fez? Nada – 45 
Fugi – 0 
Chamei um adulto – 6 
Pedi que o agressor parasse – 16 
Me aproximei para ver – 3 
Dei apoio ao agressor – 1 
Dei risada da situação – 5 
Apoiei o agredido – 4 
Outra – 6     Qual? – Bateu no agressor; - Evitou 
a gozação; - Foi embora; - Conversou com o 
agressor; - Conversou com a vítima; Tentou 
entender. 
Não informou – 44 

19. Em que local (is) 
aconteceram essas situações? 

Sala de aula – 37 
Recreio – 32 
Corredores e pátios – 12 
Banheiro – 6 
Cantina – 4 
Aula de educação física – 10 
Entrada ou saída da escola – 21 
Ao redor da escola – 12 
Outros – 6   Qual? – Quadra; - Rua; - Próximo a 
residência. 
Não informou – 45 

20. Você já presenciou/sentiu 
uma postura de professor 
levando um aluno a sofrer 
violência (bullying) na sala de 
aula? 

Sim – 22 
Não – 83 
Se sim, qual (is)? – Levando o aluno a sofrer 
gozação por parte dos colegas; Comentários 
maldosos; Jogar apagador na cabeça do aluno; 
Chamar por apelidos; Tapas no braço. 
Não informou – 17 

GRUPO 3 – AUTORES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 
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21. Neste ano letivo você teve 
alguma (s) atitude (s) e 
comportamento (s) relacionados 
abaixo, com colegas, na escola, 
ou nas imediações? 

a) Empurrei com violência  
 
 

b) Ameacei 
 
 

c) Humilhei ou fiz gozações 
 
 

d) Bati 
 
 

e) Chamei nomes ofensivos 
 
 

f) Levantei calúnias de alguém 
ou da sua família 
 

g) Exclui alguém do meu grupo 
 
 

h) Feri alguém de propósito 
 
 

i) Estraguei algum objeto de 
propósito 
 
 

j) Outras agressões ou 
perseguições 

 
 
 
 

Sim – 6 
Não – 102 
Não informou – 14 

Sim – 4 
Não - 102 
Não informou – 16 

Sim – 15 
Não – 87  
Não informou – 20 

Sim – 4 
Não – 101  
Não informou – 17 

Sim – 19 
Não – 87  
Não informou – 16 

Sim – 6 
Não – 100  
Não informou – 16 

Sim – 8 
Não – 100  
Não informou – 14 

Sim – 2 
Não - 104 
Não informou – 16 

Sim – 4 
Não - 102 
Não informou – 16 

Qual (is)? – Brincadeiras que não gostaram. 
Não informou – 121 

22. Quantas vezes você praticou 
essas ações nesse ano? 

Uma vez – 22 
Mais de duas vezes – 10 
Não informou – 90 

23. Em que local (is) 
aconteceram essas situações? 

Sala de aula – 25 
Recreio – 11 
Corredores e pátios – 3 
Banheiro – 2 
Cantina – 2 
Aula de educação física – 4 
Entrada ou saída da escola – 5 
Ao redor da escola – 5 
Outros – 3    Qual? – Naf. 
Não informou – 83 
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24. Essas ações foram 
praticadas: 

Sozinho – 18 
Em grupo – 24 
Não informou – 81 

25. Você ainda continua 
perseguindo ou agredindo algum 
colega? 

Sim – 1 
Não – 49 
Não informou – 72 

26. Se sim, o que te leva a ter 
esse comportamento? 

Brincadeira – 15 
Raiva – 3 
Vingança – 2 
Defesa – 4 
Reação a provocações – 2 
Desprezo – 2 
Outra (s) – 2    Qual? – Zoação. 
Não informou – 97 

27. O que sente pelos colegas 
que você agrediu ou perseguiu? 

Raiva – 4 
Desprezo – 1 
Vergonha – 2 
Pena – 3 
Carinho – 10 
Nada – 13 
Indiferença – 1 
Outra – 3    Qual (is)? – Pena por não ter sido 
educado de maneira correta; - Zoeira. 
Não informou – 87 

28. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 23 
Não – 18 
Não informou – 81 

29. Se presenciou, o que fez? Nada – 16 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 1 
Pediu para o agressor parar – 2 
Aproximou-se para ver – 2 
Deu apoio ao agressor – 2 
Riu da situação – 4 
Apoiou o agredido – 0 
Outros – 3   Qual (is)? – Separou. 
Não informou – 93 

30. Você foi castigado por causa 
disso? 

Sim – 9 
Se sim, qual foi o castigo? – Sem recreio; - 
Copiar as regras do colégio; - Magoa de si 
próprio. 
Não – 33 
Não informou – 80 

31. Alguém te ajudou para ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 7 
Não – 22 
Se sim, quem foi essa pessoa? – Ela mesma; - 
Colegas da sala; - Diretor; - Professora. 
Não informou – 93 

32. Você gostaria de ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 16 
Não – 28 
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Se sim, por quê? – Para não ter mais essas 
atitudes; - Ir a escola armado; - Pelo fato de ser 
menina; - Para poder refletir; - Melhorar o 
relacionamento com as pessoas; - Para gostar 
de todo mundo; - Para não ter atitudes erradas. 
Não informou – 78 

33. O que você já fez para mudar 
o seu comportamento? 

Tentei evitar provocações – 12 
Tentei me controlar mais – 13 
Conviver mais com os colegas – 10 
Conviver menos com os colegas – 0 
Não fiz nada – 7 
Outro – 2  Qual (is)? – Se isolar para não causar 
problemas. 
Não informou – 83 

GRUPO 4 – OPINIÃO SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

34. Você sabe o que é o 
bullying? 

Informou – 111 
Não informou – 11 
• Agressão verbal; 
• Agressão física; 
• Forma de opressão; 
• É crime; 
• Ofensas; 
• Ameaças; 
• Zoação; 
• Agressão que afeta a moral;  
• Preconceito; 
• Agressão por brincadeira; 
• Apelidos; 
• Exclusão; 
• Agir com indiferença; 
• Ofensa que causa baixa autoestima; 
• Comportamento agressivo; 
• Violência; 
• Humilhação; 
• Perseguição; 
• Ferimento psicológico;  
• Falta de respeito; 
• Ocorre geralmente no ambiente escolar;  
• Xingamentos; 
• Causa depressão; 
• Maus tratos;  
• Provocação; 
• Devido a aparência física; 
• Desprezo; 
• Desequilíbrio psicológico do agressor; 
• Algo não comum na sociedade que o agredido 
possua. 

35. Você acha que o bullying é 
uma forma de agressão? 

Sim – 110 
Não – 5 
Não informou – 7 
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Se sim, você o considera um problema dentro da 
escola? 
6 afirmaram que não. 
5 afirmaram que as vezes. 
11 não justificaram. 
88 afirmaram que sim, pois: 
• Muitas pessoas sofrem por causa do bullying, e 
são desestimuladas; 
• Muitos tipos de bullying ocorrem na escola; 
• Nessa escola não há bullying; 
• Afeta a mente; 
• Prejudica a todos; 
• A escola deveria ser um lugar calmo; 
• Pode acabar com a vida; 
• As pessoas sofrem caladas; 
• A escola não deveria ser um ambiente de 
desigualdade; 
• Gera a violência; 
• É um problema importante; 
• Ás vezes acontece mais do que uma zoação. 
• Atrapalha o estudo dos outros. 

36. O que você acha que leva 
uma pessoa a cometer atos de 
agressividade? 

Informou – 109 
Não informou – 13 
• Inveja; 
• Ressentimento; 
• Gozações; 
• Querer ser superior; 
• Zoação; 
• Falta do que fazer; 
• Falta de apoio e atenção da família; 
• Insegurança própria; 
• Problemas familiares; 
• Stress; 
• Má influência; 
• Falta de respeito; 
• Falta de educação; 
• Falta de consciência dos seus atos; 
• Sofrimento; 
• Falta de caráter; 
• Ira/Raiva/Ódio; 
• Falta de controle próprio; 
• Problemas próprios; 
• Falta de maturidade; 
• Ciúmes; 
• Querer chamar atenção; 
• Falta de diálogo com os pais; 
• Falta de compreensão; 
• Prazer; 
• Brincadeira; 
• Falta de atenção; 
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• Agradar os amigos; 
• Falta de carinho; 
• Falta de amor; 
• Idiotice; 
• Desequilíbrio emocional/psicológico; 
• Convivência no ambiente de trabalho; 
• Falta de convivência com outras pessoas; 
• Falta de orientação; 
• Opinião alheia; 
• Nada justifica; 
• Infância problemática; 
• Vingança; 
• Jogos e filmes; 
• Fofocas; 
• Ignorância; 
• Por sofrer agressões; 
• Falta de amigos; 
• Ver o sofrimento alheio. 
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APÊNDICE E 

 

TABELA DE CARACTERIZAÇÃO POR GÊNERO 

 

GÊNERO MASCULINO 

TOTAL DE SUJEITOS - 59 

GRUPO 1 – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

1. Idade 14 anos – 2 
15 anos – 7 
16 anos – 19 
17 anos – 16 
18 anos – 6 
19 anos – 2 
20 anos – 3 
21 anos – 1 
22 anos – 1 
39 anos – 1 
Não informou – 1 

2. Série 1º ano – 17 
2º ano – 20 
3º ano – 21 
Não informou - 1 

3. Turno Matutino – 27 
Noturno – 31 
Não informou - 1 

4. Sexo Masculino – 59 

5. Neste ano letivo, você se sentiu 
alguma vez vítima de alguma (s) da 
(s) agressão (ões) (bullying), por parte 
de colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Foi empurrado com violência?  
 

b) Foi ameaçado? 
 

c) Foi humilhado ou fizeram gozações 
de você e/ou de partes do seu corpo? 

d) Foi chamado de nomes ofensivos? 
 
 

e) Não quiseram conviver ou 
excluíram você do grupo? 
 

f) Foi agredido de propósito? 
 
 

g) Estragaram algum objeto seu de 

 
 
 
 
 

Sim –5 
Não – 56 

Sim – 7 
Não – 52 

Sim – 10 
Não – 49 

Sim – 16 
Não – 42 
Não informou - 1 

Sim – 4 
Não – 54 
Não Informou – 1 

Sim – 4 
Não – 54 
Não Informou – 1________________ 
Sim – 6 
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propósito? 
 

h) Fizeram intrigas ao seu respeito? 
 
 

i) Outras agressões ou perseguições 
 
 
 

Não – 51 
Não informou – 2_________________ 
Sim – 11 
Não – 47 
Não informou – 1 

Sim – 2 
Não – 55 
Não informou - 2 
Se sim, qual (is)? – Agressão 
(voadora). 

6. Você se considera vítima de 
bullying (agressão ou perseguição) na 
escola? 
 

Sim – 2 
Não – 56 
Não informou – 1 
Se sim, por quê? - Agressão; -
Perseguição de moto. 

7. Quantas vezes nesse tempo? 
 

Uma vez – 7 
Mais de duas vezes – 4 
Não informou – 48 

8. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 
 

Sala de aula – 9 
Recreio – 5 
Corredores e pátios – 2 
Banheiro – 2 
Cantina – 2 
Aula de educação física – 2 
Entrada ou saída da escola – 2 
Ao redor da escola – 3 
Outros – 3  Qual? Trabalho. 
Não informou – 45 

9. Nessas situações você foi agredido 
ou perseguido por: 

Uma pessoa – 1 
Duas pessoas – 2 
Um grupo de pessoas – 4 
Não informou – 52 

10. Essas pessoas eram seus colegas   
de sala de aula ou de escola? 

Sala – 8 
Escola – 5 
Não informou - 47 

11. Você ainda continua sendo 
agredido ou perseguido? 

Sim – 2 
Não – 18 
Não informou – 39 

12. A (s) pessoa que agrediu você era 
(m): 

Quanto ao gênero 
 
 

Quanto à idade 
 
 
 

Quanto à turma 
 

 
 

Feminino – 0 
Masculino – 11 
Não informou - 48 

Mesma idade – 6 
Mais velhos – 6 
Mais novos – 0 
Não informou – 47 

Mesma turma – 8 
Outra turma – 2 
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Quanto à série 
 
 

Não informou –  49 

Mesma série – 9 
Outra série – 1 
Não informou – 49 

13. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 10 
Não – 8 
Não informou – 41 

14. Se presenciou, o que fez? Nada – 7 
Fugiu – 2 
Chamou um adulto – 0 
Pediu para o agressor parar – 1 
Aproximou-se para ver – 0 
Deu apoio ao agressor – 2 
Riu da situação – 3 
Apoiou o agredido – 0 
Outros – 1 
Não informou – 46 

15. Qual (is) consequência (s) essa 
(s) perseguição (ões) ou agressão 
(ões) trouxe (ram) para você em sua 
autoestima? 
 

Desânimo/Tristeza – 1 
Vontade de não frequentar mais a 
escola – 2 
Falta de vontade de estudar – 2 
Notas baixas – 0 
Sentimento de humilhação – 1 
Vergonha – 1 
Afastamento do grupo de colegas – 0 
Sentimento de raiva dos colegas e/ou 
da escola – 2 
Outro – 3 
Não informou – 52 

GRUPO 2 – TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

17. Neste ano letivo, você viu alguma 
vez alguém ser vítima de alguma (s) 
agressão (ões) (bullying), por parte de 
colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Ser empurrado com violência?  
 
 

b) Ser ameaçado? 
 
 

c) Ser humilhado ou sofrer gozações? 
 
 

d) Apanhar? 
 
 

e) Ser excluído do grupo? 
 

 
 
 
 
 

Sim – 16 
Não – 36 
Não informou – 7 

Sim – 14 
Não – 38 
Não informou – 7 

Sim – 28 
Não – 27 
Não informou – 4 

Sim – 16 
Não – 35 
Não informou – 7 

Sim – 17 
Não – 29 
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f) Ser ferido de propósito?  
 
 

g) Outras agressões ou perseguições 
 

Não informou – 13 

Sim – 5 
Não – 41 
Não informou – 13 

Sem frequência. 

18. O que você fez? Nada – 24 
Fugi – 0 
Chamei um adulto – 0 
Pedi que o agressor parasse – 6 
Me aproximei para ver – 2 
Dei apoio ao agressor – 0 
Dei risada da situação – 3 
Apoiei o agredido – 2 
Outra – 4     Qual? – Bateu no 
agressor; - Evitou a gozação; - Foi 
embora; - Tentou entender. 
Não informou – 23 

19. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 17 
Recreio – 18 
Corredores e pátios – 6 
Banheiro – 5 
Cantina – 3 
Aula de educação física – 6 
Entrada ou saída da escola – 13 
Ao redor da escola – 7 
Outros – 2   Qual? - Rua; - Quadra. 
Não informou – 25 

20. Você já presenciou/sentiu uma 
postura de professor levando um 
aluno a sofrer violência (bullying) na 
sala de aula? 

Sim – 6 
Não – 46 
Se sim, qual (is)? – Levando o aluno a 
sofrer gozação por parte dos colegas; - 
Tapas no braço. 
Não informou – 7 

GRUPO 3 – AUTORES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

21. Neste ano letivo você teve alguma 
(s) atitude (s) e comportamento (s) 
relacionados abaixo, com colegas, na 
escola, ou nas imediações? 

a) Empurrei com violência  
 
 

b) Ameacei 
 
 

c) Humilhei ou fiz gozações 
 
 

d) Bati 

 
 
 
 

Sim – 4 
Não – 49 
Não informou – 6 

Sim – 3 
Não – 48 
Não informou – 8 

Sim – 8 
Não – 39 
Não informou – 12 

Sim – 1 



106 

 

 
 

e) Chamei nomes ofensivos 
 
 

f) Levantei calúnias de alguém ou da 
sua família 
 

g) Exclui alguém do meu grupo 
 
 

h) Feri alguém de propósito 
 
 

i) Estraguei algum objeto de propósito 
 
 

j) Outras agressões ou perseguições 

Não – 49 
Não informou – 9 

Sim – 12 
Não – 39 
Não informou – 8 

Sim – 4 
Não – 47 
Não informou – 8 

Sim – 6 
Não – 44 
Não informou – 9 

Sim – 0 
Não - 51 
Não informou – 8 

Sim – 4 
Não - 47 
Não informou – 8 

 
Não informou – 59 

22. Quantas vezes você praticou 
essas ações nesse ano? 

Uma vez – 9 
Mais de duas vezes – 8 
Não informou – 42 

23. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 13 
Recreio – 7 
Corredores e pátios – 1 
Banheiro – 2 
Cantina – 1 
Aula de educação física – 1 
Entrada ou saída da escola – 2 
Ao redor da escola – 4 
Outros – 1 
Não informou – 40 

24. Essas ações foram praticadas: Sozinho – 8 
Em grupo – 13 
Não informou – 39 

25. Você ainda continua perseguindo 
ou agredindo algum colega? 

Sim – 1 
Não – 25 
Não informou – 33 

26. Se sim, o que te leva a ter esse 
comportamento? 

Brincadeira – 9 
Raiva – 1 
Vingança – 1 
Defesa – 3 
Reação a provocações – 0 
Desprezo – 0 
Outra (s) – 1 Qual (is)? – Zoeira. 
Não informou – 47 

27. O que sente pelos colegas que 
você agrediu ou perseguiu? 

Raiva – 0 
Desprezo – 0 
Vergonha – 1 
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Pena – 1 
Carinho – 6 
Nada – 8 
Indiferença – 0 
Outra – 1 
Não informou – 43 

28. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 12 
Não – 6 
Não informou – 41 

29. Se presenciou, o que fez? Nada – 10 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 0 
Pediu para o agressor parar – 0 
Aproximou-se para ver – 0 
Deu apoio ao agressor – 2 
Riu da situação – 2 
Apoiou o agredido – 0 
Outros – 0 
Não informou – 45 

30. Você foi castigado por causa 
disso? 

Sim – 3 
Não – 15 
Não informou – 41 

31. Alguém te ajudou para ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 4 
Não – 10 
Se sim, quem foi essa pessoa? – 
Diretor; - Ela mesma.  
Não informou – 45 

32. Você gostaria de ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 6 
Não – 17 
Se sim, por quê? - Ir a escola armado; 
- Para não ter mais essas atitudes; - 
Melhorar o relacionamento com as 
pessoas. 
Não informou – 36 

33. O que você já fez para mudar o 
seu comportamento? 

Tentei evitar provocações – 5 
Tentei me controlar mais – 7 
Conviver mais com os colegas – 5 
Conviver menos com os colegas – 0 
Não fiz nada – 3 
Outro – 0 
Não informou – 39 

GRUPO 4 – OPINIÃO SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

34. Você sabe o que é o bullying? Informou – 54 
Não informou – 5 
• Agressão verbal; 
• Agressão física; 
• Forma de opressão; 
• Ofensas; 
• Ameaças; 
• Zoação; 
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• Agressão que afeta a moral;  
• Preconceito; 
• Agressão por brincadeira; 
• Apelidos; 
• Ofensa que causa baixa autoestima; 
• Violência; 
• Falta de respeito; 
• Ocorre geralmente no ambiente 
escolar;  
• Causa depressão; 
• Maus tratos;  
• Desprezo; 
• Desequilíbrio psicológico do agressor; 
• Algo não comum na sociedade que o 
agredido possua. 

35. Você acha que o bullying é uma 
forma de agressão? 

Sim – 50 
Não – 5 
Não informou – 4 
Se sim, você o considera um problema 
dentro da escola? 
4 afirmaram que não. 
4 afirmaram que as vezes. 
3 não justificaram. 
39 afirmaram que sim, pois: 
• Muitas pessoas sofrem por causa do 
bullying, e são desestimuladas; 
• Muitos tipos de bullying ocorrem na 
escola; 
• Nessa escola não há bullying; 
• A escola não deveria ser um 
ambiente de desigualdade; 
• Ás vezes acontece mais do que uma 
zoação. 
• Atrapalha o estudo dos outros. 

36. O que você acha que leva uma 
pessoa a cometer atos de 
agressividade? 

Informou – 52 
Não informou – 7 
• Inveja; 
• Querer ser superior; 
• Zoação; 
• Falta do que fazer; 
• Falta de apoio e atenção da família; 
• Problemas familiares; 
• Stress; 
• Má influência; 
• Falta de respeito; 
• Falta de educação; 
• Falta de caráter; 
• Ira/Raiva/Ódio; 
• Problemas próprios; 
• Ciúmes; 
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• Querer chamar atenção; 
• Falta de diálogo com os pais; 
• Prazer; 
• Brincadeira; 
• Falta de atenção; 
• Agradar os amigos; 
• Idiotice; 
• Desequilíbrio emocional/psicológico; 
• Convivência no ambiente de trabalho; 
• Opinião alheia; 
• Infância problemática; 
• Vingança; 
• Jogos e filmes; 
• Fofocas; 
• Ignorância. 

 

GÊNERO FEMININO 

TOTAL DE SUJEITOS - 61 

GRUPO 1 – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

1. Idade 14 anos – 4 
15 anos – 13 
16 anos – 14 
17 anos – 16 
18 anos – 11 
19 anos – 1 
20 anos – 1 
21 anos – 1 

2. Série 1º ano – 22 
2º ano – 16 
3º ano – 21 
Não informou - 2 

3. Turno Matutino – 33 
Noturno – 27 
Não informou - 1 

4. Sexo Feminino – 61 

5. Neste ano letivo, você se sentiu 
alguma vez vítima de alguma (s) da 
(s) agressão (ões) (bullying), por parte 
de colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Foi empurrado com violência?  
 
 

b) Foi ameaçado? 
 
 

c) Foi humilhado ou fizeram gozações 
de você e/ou de partes do seu corpo? 
 

 
 
 
 
 

Sim –3 
Não – 56 
Não informou – 2 

Sim – 6 
Não – 53 
Não informou - 2 

Sim – 13 
Não – 46 
Não informou - 2 
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d) Foi chamado de nomes ofensivos? 
 
 

e) Não quiseram conviver ou 
excluíram você do grupo? 
 

f) Foi agredido de propósito? 
 
 

g) Estragaram algum objeto seu de 
propósito? 
 

h) Fizeram intrigas ao seu respeito? 
 

i) Outras agressões ou perseguições 
 
 
 

Sim – 17 
Não – 43 
Não informou - 1 

Sim – 7 
Não – 52 
Não Informou – 2 

Sim – 5 
Não – 53 
Não Informou – 3_________________ 
Sim – 6 
Não – 54 
Não informou – 1 
 
Sim – 21 
Não – 40 

Sim – 1 
Não – 57 
Não informou - 3 
Se sim, qual (is)? – Ofensas. 

6. Você se considera vítima de 
bullying (agressão ou perseguição) na 
escola? 
 

Sim – 3 
Não – 57 
Não informou – 1 
Se sim, por quê? – Falar por trás; - 
Falta de respeito. 

7. Quantas vezes nesse tempo? 
 

Uma vez – 6 
Mais de duas vezes – 2 
Não informou – 53 

8. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 
 

Sala de aula – 13 
Recreio – 3 
Corredores e pátios – 1 
Banheiro – 1 
Cantina – 2 
Aula de educação física – 5 
Entrada ou saída da escola – 4 
Ao redor da escola – 1 
Outros – 2         Qual? Shopping 
Não informou – 43 

9. Nessas situações você foi agredido 
ou perseguido por: 

Uma pessoa – 9 
Duas pessoas – 1 
Um grupo de pessoas – 2 
Não informou – 49 

10. Essas pessoas eram seus colegas   
de sala de aula ou de escola? 

Sala – 10 
Escola – 2 
Não informou - 49 

11. Você ainda continua sendo 
agredido ou perseguido? 

Sim – 1 
Não – 18 
Não informou – 42 

12. A (s) pessoa que agrediu você era 
(m): 

 
 



111 

 

Quanto ao gênero 
 
 

Quanto à idade 
 
 
 

Quanto à turma 
 
 

Quanto à série 
 
 

Feminino – 9 
Masculino – 7 
Não informou - 47 

Mesma idade – 6 
Mais velhos – 6 
Mais novos – 1 
Não informou – 49 

Mesma turma – 7 
Outra turma – 2 
Não informou – 52 

Mesma série – 8 
Outra série – 0 
Não informou – 53 

13. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 10 
Não – 10 
Não informou – 41 

14. Se presenciou, o que fez? Nada – 10 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 2 
Pediu para o agressor parar – 3 
Aproximou-se para ver – 1 
Deu apoio ao agressor – 1 
Riu da situação – 1 
Apoiou o agredido – 1 
Outros – 0 
Não informou – 47 

15. Qual (is) consequência (s) essa 
(s) perseguição (ões) ou agressão 
(ões) trouxe (ram) para você em sua 
autoestima? 
 

Desânimo/Tristeza – 4 
Vontade de não frequentar mais a 
escola – 2 
Falta de vontade de estudar – 0 
Notas baixas – 1 
Sentimento de humilhação – 2 
Vergonha – 6 
Afastamento do grupo de colegas – 0 
Sentimento de raiva dos colegas e/ou 
da escola – 2 
Outro – 2 Qual (is)? – Continuou a 
conversar normalmente. 
Não informou – 49 

GRUPO 2 – TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

17. Neste ano letivo, você viu alguma 
vez alguém ser vítima de alguma (s) 
agressão (ões) (bullying), por parte de 
colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Ser empurrado com violência?  
 
 

b) Ser ameaçado? 

 
 
 
 
 

Sim – 14 
Não – 33 
Não informou – 14 

Sim – 21 
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c) Ser humilhado ou sofrer gozações? 
 
 

d) Apanhar? 
 
 

e) Ser excluído do grupo? 
 
 

f) Ser ferido de propósito?  
 
 

g) Outras agressões ou perseguições 
 

Não – 31 
Não informou – 9 

Sim – 31 
Não – 21 
Não informou – 9 

Sim – 13 
Não – 33 
Não informou – 15 

Sim – 19 
Não – 22 
Não informou – 20 

Sim – 7 
Não – 37 
Não informou – 17 

Sem frequência. 

18. O que você fez? Nada – 22 
Fugi – 0 
Chamei um adulto – 6 
Pedi que o agressor parasse – 9 
Me aproximei para ver – 1 
Dei apoio ao agressor – 0 
Dei risada da situação – 2 
Apoiei o agredido – 3 
Outra – 2     Qual? - Conversou com o 
agressor; - Conversou com a vítima. 
Não informou – 20 

19. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 20 
Recreio – 14 
Corredores e pátios – 6 
Banheiro – 1 
Cantina – 1 
Aula de educação física – 4 
Entrada ou saída da escola – 8 
Ao redor da escola – 3 
Outros – 3   Qual? - Rua; - Próximo a 
residência. 
Não informou – 19 

20. Você já presenciou/sentiu uma 
postura de professor levando um 
aluno a sofrer violência (bullying) na 
sala de aula? 

Sim – 16 
Não – 36 
Se sim, qual (is)? - Comentários 
maldosos; - Jogar apagador na cabeça 
do aluno; - Chamar por apelidos. 
Não informou – 9 

GRUPO 3 – AUTORES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

21. Neste ano letivo você teve alguma 
(s) atitude (s) e comportamento (s) 
relacionados abaixo, com colegas, na 
escola, ou nas imediações? 
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a) Empurrei com violência  
 
 

b) Ameacei 
 
 

c) Humilhei ou fiz gozações 
 
 

d) Bati 
 
 

e) Chamei nomes ofensivos 
 
 

f) Levantei calúnias de alguém ou da 
sua família 
 

g) Exclui alguém do meu grupo 
 
 

h) Feri alguém de propósito 
 
 

i) Estraguei algum objeto de propósito 
 
 

j) Outras agressões ou perseguições 

Sim – 2 
Não – 51 
Não informou – 8 

Sim – 1 
Não – 52 
Não informou – 8 

Sim – 7 
Não – 46 
Não informou – 8 

Sim – 3 
Não – 50  
Não informou – 8 

Sim – 7 
Não – 39 
Não informou – 15 

Sim – 2 
Não – 51 
Não informou – 8 

Sim – 7 
Não – 48 
Não informou – 6 

Sim – 2 
Não - 51 
Não informou – 8 

Sim – 0 
Não - 53 
Não informou – 8 

Qual (is)? – Brincadeiras que não 
gostaram. 
Não informou – 60 

22. Quantas vezes você praticou 
essas ações nesse ano? 

Uma vez – 13 
Mais de duas vezes – 2 
Não informou – 46 

23. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 12 
Recreio – 4 
Corredores e pátios – 2 
Banheiro – 0 
Cantina – 1 
Aula de educação física – 3 
Entrada ou saída da escola – 3 
Ao redor da escola – 2 
Outros – 2    Qual? – Naf. 
Não informou – 40 

24. Essas ações foram praticadas: Sozinho – 10 
Em grupo – 11 
Não informou – 40 

25. Você ainda continua perseguindo 
ou agredindo algum colega? 

Sim – 0 
Não – 24 
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Não informou – 37 

26. Se sim, o que te leva a ter esse 
comportamento? 

Brincadeira – 6 
Raiva – 2 
Vingança – 1 
Defesa – 1 
Reação a provocações – 2 
Desprezo – 2 
Outra (s) – 0 
Não informou – 49 

27. O que sente pelos colegas que 
você agrediu ou perseguiu? 

Raiva – 4 
Desprezo – 1 
Vergonha – 1 
Pena – 2 
Carinho – 4 
Nada – 5 
Indiferença – 1 
Outra – 2    Qual (is)? – Pena por não 
ter sido educado de maneira correta. 
Não informou – 43 

28. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 11 
Não – 12 
Não informou – 38 

29. Se presenciou, o que fez? Nada – 5 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 1 
Pediu para o agressor parar – 2 
Aproximou-se para ver – 2 
Deu apoio ao agressor – 0 
Riu da situação – 2 
Apoiou o agredido – 0 
Outros – 2  Qual (is)? – Separou. 
Não informou – 47 

30. Você foi castigado por causa 
disso? 

Sim – 6 
Se sim, qual foi o castigo? – Sem 
recreio; - Copiar as regras do colégio; - 
Magoa de si próprio. 
Não – 17 
Não informou – 38 

31. Alguém te ajudou para ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 3 
Não – 12 
Se sim, quem foi essa pessoa? - 
Colegas da sala; - Professora. 
Não informou – 46 

32. Você gostaria de ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 10 
Não – 11 
Se sim, por quê? – Para não ter mais 
essas atitudes; - Pelo fato de ser 
menina; Para poder refletir; - Para 
gostar de todo mundo; - Para não ter 
atitudes erradas. 
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Não informou – 40 

33. O que você já fez para mudar o 
seu comportamento? 

Tentei evitar provocações – 6 
Tentei me controlar mais – 6 
Conviver mais com os colegas – 4 
Conviver menos com os colegas – 0 
Não fiz nada – 4 
Outro – 2  Qual (is)? – Se isolar para 
não causar problemas. 
Não informou – 42 

GRUPO 4 – OPINIÃO SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

34. Você sabe o que é o bullying? Informou – 56 
Não informou – 5 
• Agressão verbal; 
• Agressão física; 
• Forma de opressão; 
• É crime; 
• Ofensas; 
• Ameaças; 
• Zoação; 
• Agressão que afeta a moral;  
• Preconceito; 
• Agressão por brincadeira; 
• Apelidos; 
• Xingamentos; 
• Agir com indiferença; 
• Ofensa que causa baixa autoestima; 
• Violência; 
• Perseguição; 
• Devido a aparência física. 

35. Você acha que o bullying é uma 
forma de agressão? 

Sim – 59 
Não – 0 
Não informou – 2 
Se sim, você o considera um problema 
dentro da escola? 
1 afirmou que não. 
2 afirmaram que as vezes. 
6 não justificaram. 
50 afirmaram que sim, pois: 
• Muitas pessoas sofrem por causa do 
bullying; 
• Afeta a mente; 
• Prejudica a todos; 
• A escola deveria ser um lugar calmo; 
• Pode acabar com a vida; 
• As pessoas sofrem caladas; 
• Gera a violência; 
• É um problema importante. 

36. O que você acha que leva uma 
pessoa a cometer atos de 
agressividade? 

Informou – 56 
Não informou – 5 
• Fofoca; 
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• Ira/Raiva/Ódio; 
• Ignorância; 
• Inveja; 
• Falta de educação;  
• Por sofrer agressões; 
• Falta de amigos; 
• Querer ser superior; 
• Falta de caráter; 
• Falta de carinho; 
• Falta de amor; 
• Falta de orientação; 
• Falta de respeito; 
• Falta de consciência dos seus atos; 
• Sofrimento; 
• Stress; 
• Falta de compreensão; 
• Falta de controle próprio; 
• Falta de maturidade; 
• Má influência;  
• Insegurança própria; 
• Querer chamar atenção 
• Falta de convivência com outras 
pessoas; 
• Nada justifica; 
• Ressentimento; 
• Gozações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

APÊNDICE F 

 

TABELA DE CARACTERIZAÇÃO POR SÉRIE 

 

1º SÉRIE 

TOTAL DE SUJEITOS - 40 

GRUPO 1 – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

1. Idade 14 anos – 6 
15 anos – 15 
16 anos – 9 
17 anos – 4 
18 anos – 3 
19 anos – 1 
20 anos – 1 
21 anos – 1 

2. Série 1º série 

3. Turno Matutino – 17 
Noturno – 21 
Não informou - 2 

4. Sexo Feminino – 22 
Masculino – 17 
Não informou – 1 

5. Neste ano letivo, você se sentiu 
alguma vez vítima de alguma (s) da 
(s) agressão (ões) (bullying), por parte 
de colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Foi empurrado com violência?  
 
 

b) Foi ameaçado? 
 
 

c) Foi humilhado ou fizeram gozações 
de você e/ou de partes do seu corpo? 
 

d) Foi chamado de nomes ofensivos? 
 
 

e) Não quiseram conviver ou 
excluíram você do grupo? 
 

f) Foi agredido de propósito? 
 
 

g) Estragaram algum objeto seu de 

 
 
 
 
 

Sim – 1 
Não – 38 
Não informou – 1 

Sim – 6 
Não – 33 
Não informou - 1 

Sim – 7 
Não – 32 
Não informou - 1 

Sim – 10 
Não – 29 
Não informou - 1 

Sim – 1 
Não – 38 
Não Informou – 1 

Sim – 1 
Não – 37 
Não Informou – 2_________________ 
Sim – 3 
Não – 37________________________ 
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propósito? 

h) Fizeram intrigas ao seu respeito? 
 

i) Outras agressões ou perseguições 

Sim – 10 
Não – 30 

Sim – 0 
Não – 38 
Não informou – 2 

6. Você se considera vítima de 
bullying (agressão ou perseguição) na 
escola? 

Sim – 0 
Não – 39 
Não informou – 1 

7. Quantas vezes nesse tempo? 
 

Uma vez – 6 
Mais de duas vezes – 1 
Não informou – 33 

8. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 
 

Sala de aula – 10 
Recreio – 2 
Corredores e pátios – 1 
Banheiro – 1 
Cantina – 1 
Aula de educação física – 1 
Entrada ou saída da escola – 3 
Ao redor da escola – 1 
Outros – 2         Qual? Trabalho. 
Não informou – 26 

9. Nessas situações você foi agredido 
ou perseguido por: 

Uma pessoa – 6 
Duas pessoas – 2 
Um grupo de pessoas – 0 
Não informou – 32 

10. Essas pessoas eram seus colegas   
de sala de aula ou de escola? 

Sala – 8 
Escola – 3 
Não informou - 29 

11. Você ainda continua sendo 
agredido ou perseguido? 

Sim – 0 
Não – 14 
Não informou – 26 

12. A (s) pessoa que agrediu você era 
(m): 

Quanto ao gênero 
 
 

Quanto à idade 
 
 
 

Quanto à turma 
 
 

Quanto à série 
 
 

 
 

Feminino – 4 
Masculino – 8 
Não informou - 29 

Mesma idade – 6 
Mais velhos – 6 
Mais novos – 0 
Não informou – 29 

Mesma turma – 8 
Outra turma – 2 
Não informou – 30 

Mesma série – 9 
Outra série – 0 
Não informou – 31 

13. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 9 
Não – 6 
Não informou – 25 
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14. Se presenciou, o que fez? Nada – 8 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 1 
Pediu para o agressor parar – 1 
Aproximou-se para ver – 0 
Deu apoio ao agressor – 1 
Riu da situação – 3 
Apoiou o agredido – 1 
Outros – 0 
Não informou – 30 

15. Qual (is) consequência (s) essa 
(s) perseguição (ões) ou agressão 
(ões) trouxe (ram) para você em sua 
autoestima? 
 

Desânimo/Tristeza – 2 
Vontade de não frequentar mais a 
escola – 3 
Falta de vontade de estudar – 1 
Notas baixas – 0 
Sentimento de humilhação – 1 
Vergonha – 6 
Afastamento do grupo de colegas – 1 
Sentimento de raiva dos colegas e/ou 
da escola – 1 
Outro – 1  Qual (is)? – Raiva. 
Não informou – 28 

GRUPO 2 – TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

17. Neste ano letivo, você viu alguma 
vez alguém ser vítima de alguma (s) 
agressão (ões) (bullying), por parte de 
colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Ser empurrado com violência?  
 
 

b) Ser ameaçado? 
 
 

c) Ser humilhado ou sofrer gozações? 
 
 

d) Apanhar? 
 
 

e) Ser excluído do grupo? 
 
 

f) Ser ferido de propósito?  
 
 

g) Outras agressões ou perseguições 
 

 
 
 
 
 

Sim – 14 
Não – 17 
Não informou – 9 

Sim – 15 
Não – 18 
Não informou – 7 

Sim – 19 
Não – 14 
Não informou – 7 

Sim – 10 
Não – 20 
Não informou – 10 

Sim – 12 
Não – 14 
Não informou – 14 

Sim – 2 
Não – 25 
Não informou – 13 

Sem frequência. 

18. O que você fez? Nada – 14 
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Fugi – 0 
Chamei um adulto – 4 
Pedi que o agressor parasse – 7 
Me aproximei para ver – 1 
Dei apoio ao agressor – 0 
Dei risada da situação – 2 
Apoiei o agredido – 2 
Outra – 2     Qual? - Conversou com a 
vítima; - Bateu no agressor. 
Não informou – 11 

19. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 14 
Recreio – 11 
Corredores e pátios – 4 
Banheiro – 1 
Cantina – 0 
Aula de educação física – 3 
Entrada ou saída da escola – 5 
Ao redor da escola – 2 
Outros – 5   Qual? - Rua; - Próximo a 
residência; - Quadra. 
Não informou – 19 

20. Você já presenciou/sentiu uma 
postura de professor levando um 
aluno a sofrer violência (bullying) na 
sala de aula? 

Sim – 7 
Não – 31 
Se sim, qual (is)? - Jogar apagador na 
cabeça do aluno; - Tapas no braço 
Não informou – 2 

GRUPO 3 – AUTORES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

21. Neste ano letivo você teve alguma 
(s) atitude (s) e comportamento (s) 
relacionados abaixo, com colegas, na 
escola, ou nas imediações? 

a) Empurrei com violência  
 
 

b) Ameacei 
 
 

c) Humilhei ou fiz gozações 
 
 

d) Bati 
 
 

e) Chamei nomes ofensivos 
 
 

f) Levantei calúnias de alguém ou da 
sua família 
 

 
 
 
 

Sim – 2 
Não – 32 
Não informou – 6 

Sim – 1 
Não – 34 
Não informou – 5 

Sim – 5 
Não – 29 
Não informou – 6 

Sim – 2 
Não – 32 
Não informou – 6 

Sim – 5 
Não – 29 
Não informou – 6 

Sim – 3 
Não – 31 
Não informou – 6 
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g) Exclui alguém do meu grupo 
 
 

h) Feri alguém de propósito 
 
 

i) Estraguei algum objeto de propósito 
 
 

j) Outras agressões ou perseguições 

Sim – 2 
Não – 32 
Não informou – 6 

Sim – 1 
Não - 33 
Não informou – 6 

Sim – 0 
Não - 34 
Não informou – 6 

Sem frequência. 

22. Quantas vezes você praticou 
essas ações nesse ano? 

Uma vez – 10 
Mais de duas vezes – 2 
Não informou – 28 

23. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 10 
Recreio – 4 
Corredores e pátios – 1 
Banheiro – 0 
Cantina – 0 
Aula de educação física – 1 
Entrada ou saída da escola – 0 
Ao redor da escola – 1 
Outros – 0 
Não informou – 23 

24. Essas ações foram praticadas: Sozinho – 5 
Em grupo – 10 
Não informou – 26 

25. Você ainda continua perseguindo 
ou agredindo algum colega? 

Sim – 0 
Não – 19 
Não informou – 21 

26. Se sim, o que te leva a ter esse 
comportamento? 

Brincadeira – 3 
Raiva – 1 
Vingança – 0 
Defesa – 2 
Reação a provocações – 2 
Desprezo – 0 
Outra (s) – 1 
Não informou – 32 

27. O que sente pelos colegas que 
você agrediu ou perseguiu? 

Raiva – 1 
Desprezo – 0 
Vergonha – 0 
Pena – 3 
Carinho – 2 
Nada – 4 
Indiferença – 0 
Outra – 1 
Não informou – 29 

28. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 6 
Não – 6 
Não informou – 28 
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29. Se presenciou, o que fez? Nada – 5 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 1 
Pediu para o agressor parar – 0 
Aproximou-se para ver – 0 
Deu apoio ao agressor – 1 
Riu da situação – 1 
Apoiou o agredido – 0 
Outros – 1 
Não informou – 31 

30. Você foi castigado por causa 
disso? 

Sim – 1 
Não – 11 
Não informou – 28 

31. Alguém te ajudou para ter um 
comportamento diferente?  

Sim – 3 
Não – 7 
Se sim, quem foi essa pessoa? - 
Colegas da sala; - Diretor. 
Não informou – 30 

32. Você gostaria de ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 8 
Não – 7 
Se sim, por quê? - Pelo fato de ser 
menina; - Para gostar de todo mundo; - 
Para não ter atitudes erradas. 
Não informou – 25 

33. O que você já fez para mudar o 
seu comportamento? 

Tentei evitar provocações – 4 
Tentei me controlar mais – 3 
Conviver mais com os colegas – 4 
Conviver menos com os colegas – 0 
Não fiz nada – 3 
Outro – 1  
Não informou – 26 

GRUPO 4 – OPINIÃO SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

34. Você sabe o que é o bullying? Informou – 36 
Não informou – 4 
• Agressão verbal; 
• Agressão física; 
• Ofensas; 
• Zoação; 
• Preconceito; 
• Agressão por brincadeira; 
• Apelidos; 
• Ofensa que causa baixa autoestima; 
• Violência; 
• Ferimento psicológico;  
• Ocorre geralmente no ambiente 
escolar;  
• Causa depressão; 
• Devido a aparência física. 

35. Você acha que o bullying é uma 
forma de agressão? 

Sim – 39 
Não – 0 
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Não informou – 1 
Se sim, você o considera um problema 
dentro da escola? 
3 afirmaram que as vezes. 
5 não justificaram. 
32 afirmaram que sim, pois: 
• Prejudica a todos; 
• As pessoas sofrem caladas; 
• A escola não deveria ser um 
ambiente de desigualdade. 

36. O que você acha que leva uma 
pessoa a cometer atos de 
agressividade? 

Informou – 33 
Não informou – 7 
• Inveja; 
• Querer ser superior; 
• Zoação; 
• Falta do que fazer; 
• Insegurança própria; 
• Problemas familiares; 
• Má influência; 
• Falta de educação; 
• Sofrimento; 
• Falta de caráter; 
• Ira/Raiva/Ódio; 
• Querer chamar atenção; 
• Falta de diálogo com os pais; 
• Falta de atenção; 
• Falta de convivência com outras 
pessoas; 
• Opinião alheia; 
• Jogos e filmes; 
• Fofocas; 
• Ignorância. 

 

2º SÉRIE 

TOTAL DE SUJEITOS - 37 

GRUPO 1 – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

1. Idade 15 anos – 4 
16 anos – 15 
17 anos – 9 
18 anos – 6 
19 anos – 1 
20 anos – 1 
22 anos – 1 

2. Série 2º série 

3. Turno Matutino – 21 
Noturno – 16 

4. Sexo Feminino – 16 
Masculino – 20 
Não informou – 1 
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5. Neste ano letivo, você se sentiu 
alguma vez vítima de alguma (s) da 
(s) agressão (ões) (bullying), por parte 
de colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Foi empurrado com violência?  
 
 

b) Foi ameaçado? 
 
 

c) Foi humilhado ou fizeram gozações 
de você e/ou de partes do seu corpo? 
 

d) Foi chamado de nomes ofensivos? 
 
 

e) Não quiseram conviver ou 
excluíram você do grupo? 
 

f) Foi agredido de propósito? 
 
 

g) Estragaram algum objeto seu de 
propósito? 
 

h) Fizeram intrigas ao seu respeito? 
 
 

i) Outras agressões ou perseguições 

 
 
 
 
 

Sim – 3 
Não – 33 
Não informou – 1 

Sim – 4 
Não – 32 
Não informou - 1 

Sim – 10 
Não – 26 
Não informou - 1 

Sim – 13 
Não – 22 
Não informou - 2 

Sim – 3 
Não – 32 
Não Informou – 2 

Sim – 3 
Não – 32 
Não Informou – 2_________________ 
Sim – 6 
Não – 28 
Não informou – 3_________________ 
Sim – 10 
Não – 26 
Não informou – 1 

Sim – 1 
Não – 34 
Não informou – 2 
Se sim, qual (is)? – Ofensas. 

6. Você se considera vítima de 
bullying (agressão ou perseguição) na 
escola? 

Sim – 2 
Não – 35 

7. Quantas vezes nesse tempo? 
 

Uma vez – 3 
Mais de duas vezes – 2 
Não informou – 32 

8. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 
 

Sala de aula – 6 
Recreio – 2 
Corredores e pátios – 1 
Banheiro – 1 
Cantina – 2 
Aula de educação física – 3 
Entrada ou saída da escola – 1 
Ao redor da escola – 1 
Outros – 2         Qual? Shopping. 
Não informou – 29 
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9. Nessas situações você foi agredido 
ou perseguido por: 

Uma pessoa – 2 
Duas pessoas – 0 
Um grupo de pessoas – 2 
Não informou – 33 

10. Essas pessoas eram seus colegas 
de sala de aula ou de escola? 

Sala – 5 
Escola – 2 
Não informou – 31 

11. Você ainda continua sendo 
agredido ou perseguido? 

Sim – 2 
Não – 10 
Não informou – 25 

12. A (s) pessoa que agrediu você era 
(m): 

Quanto ao gênero 
 
 

Quanto à idade 
 
 
 

Quanto à turma 
 
 

Quanto à série 
 
 

 
 

Feminino – 3 
Masculino – 4 
Não informou – 30 

Mesma idade – 3 
Mais velhos – 2 
Mais novos – 0 
Não informou – 32 

Mesma turma – 3 
Outra turma – 0 
Não informou – 34 

Mesma série – 3 
Outra série – 0 
Não informou – 34 

13. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 6 
Não – 7 
Não informou – 24 

14. Se presenciou, o que fez? Nada – 4 
Fugiu – 1 
Chamou um adulto – 2 
Pediu para o agressor parar – 1 
Aproximou-se para ver – 0 
Deu apoio ao agressor – 1 
Riu da situação – 0 
Apoiou o agredido – 0 
Outros – 1 
Não informou – 29 

15. Qual (is) consequência (s) essa 
(s) perseguição (ões) ou agressão 
(ões) trouxe (ram) para você em sua 
autoestima? 
 

Desânimo/Tristeza – 2 
Vontade de não frequentar mais a 
escola – 0 
Falta de vontade de estudar – 0 
Notas baixas – 1 
Sentimento de humilhação – 1 
Vergonha – 2 
Afastamento do grupo de colegas – 0 
Sentimento de raiva dos colegas e/ou 
da escola – 1 
Outro – 1 
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Não informou – 31 

GRUPO 2 – TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

17. Neste ano letivo, você viu alguma 
vez alguém ser vítima de alguma (s) 
agressão (ões) (bullying), por parte de 
colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Ser empurrado com violência?  
 
 

b) Ser ameaçado? 
 
 

c) Ser humilhado ou sofrer gozações? 
 
 

d) Apanhar? 
 
 

e) Ser excluído do grupo? 
 
 

f) Ser ferido de propósito?  
 
 

g) Outras agressões ou perseguições 
 

 
 
 
 
 

Sim – 8 
Não – 23 
Não informou – 6 

Sim – 11 
Não – 22 
Não informou – 4 

Sim – 17 
Não – 17 
Não informou – 3 

Sim – 9 
Não – 22 
Não informou – 6 

Sim – 10 
Não – 19 
Não informou – 8 

Sim – 7 
Não – 25 
Não informou – 5 

Sem frequência. 

18. O que você fez? Nada – 17 
Fugi – 0 
Chamei um adulto – 1 
Pedi que o agressor parasse – 4 
Me aproximei para ver – 1 
Dei apoio ao agressor – 0 
Dei risada da situação – 1 
Apoiei o agredido – 1 
Outra – 1     Qual? – Foi embora. 
Não informou – 16 

19. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 7 
Recreio – 9 
Corredores e pátios – 3 
Banheiro – 4 
Cantina – 3 
Aula de educação física – 3 
Entrada ou saída da escola – 10 
Ao redor da escola – 7 
Outros – 0 
Não informou – 18 

20. Você já presenciou/sentiu uma 
postura de professor levando um 

Sim – 9 
Não – 22 
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aluno a sofrer violência (bullying) na 
sala de aula? 

Se sim, qual (is)? – Levando o aluno a 
sofrer gozação por parte dos colegas; - 
Chamar por apelidos. 
Não informou – 6 

GRUPO 3 – AUTORES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

21. Neste ano letivo você teve alguma 
(s) atitude (s) e comportamento (s) 
relacionados abaixo, com colegas, na 
escola, ou nas imediações? 

a) Empurrei com violência  
 
 

b) Ameacei 
 
 

c) Humilhei ou fiz gozações 
 
 

d) Bati 
 
 

e) Chamei nomes ofensivos 
 
 

f) Levantei calúnias de alguém ou da 
sua família 
 

g) Exclui alguém do meu grupo 
 
 

h) Feri alguém de propósito 
 
 

i) Estraguei algum objeto de propósito 
 
 

j) Outras agressões ou perseguições 

 
 
 
 

Sim – 3 
Não – 32 
Não informou – 2 

Sim – 2 
Não – 31 
Não informou – 4 

Sim – 5 
Não – 27 
Não informou – 5 

Sim – 1 
Não – 32 
Não informou – 4 

Sim – 10 
Não – 24 
Não informou – 3 

Sim – 2 
Não – 32 
Não informou – 3 

Sim – 6 
Não – 28 
Não informou – 3 

Sim – 1 
Não - 33 
Não informou – 3 

Sim – 2 
Não - 32 
Não informou – 3 

Sem frequência. 

22. Quantas vezes você praticou 
essas ações nesse ano? 

Uma vez – 4 
Mais de duas vezes – 5 
Não informou – 28 

23. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 8 
Recreio – 4 
Corredores e pátios – 2 
Banheiro – 2 
Cantina – 2 
Aula de educação física – 2 
Entrada ou saída da escola – 3 
Ao redor da escola – 4 
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Outros – 1  Qual? – Naf. 
Não informou – 26 

24. Essas ações foram praticadas: Sozinho – 6 
Em grupo – 7 
Não informou – 24 

25. Você ainda continua perseguindo 
ou agredindo algum colega? 

Sim – 0 
Não – 16 
Não informou – 21 

26. Se sim, o que te leva a ter esse 
comportamento? 

Brincadeira – 6 
Raiva – 0 
Vingança – 1 
Defesa – 1 
Reação a provocações – 0 
Desprezo – 1 
Outra (s) – 0 
Não informou – 29 

27. O que sente pelos colegas que 
você agrediu ou perseguiu? 

Raiva – 1 
Desprezo – 0 
Vergonha – 1 
Pena – 0 
Carinho – 3 
Nada – 6 
Indiferença – 1 
Outra – 1 
Não informou – 25 

28. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 8 
Não – 5 
Não informou – 24 

29. Se presenciou, o que fez? Nada – 4 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 0 
Pediu para o agressor parar – 1 
Aproximou-se para ver – 1 
Deu apoio ao agressor – 1 
Riu da situação – 2 
Apoiou o agredido – 0 
Outros – 0 
Não informou – 28 

30. Você foi castigado por causa 
disso? 

Sim – 5 
Não – 8 
Não informou – 24 
Se sim, qual foi o castigo? - Copiar as 
regras do colégio; - Magoa de si 
próprio. 

31. Alguém te ajudou para ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 2 
Não – 6 
Se sim, quem foi essa pessoa? – 
Professora. 
Não informou – 29 

32. Você gostaria de ter um Sim – 2 
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comportamento diferente? Não – 8 
Se sim, por quê? - Ir a escola armado. 
Não informou – 27 

33. O que você já fez para mudar o 
seu comportamento? 

Tentei evitar provocações – 3 
Tentei me controlar mais – 5 
Conviver mais com os colegas – 0 
Conviver menos com os colegas – 0 
Não fiz nada – 3 
Outro – 0 
Não informou – 26 

GRUPO 4 – OPINIÃO SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

34. Você sabe o que é o bullying? Informou – 33 
Não informou – 4 
• Agressão verbal; 
• Agressão física; 
• Forma de opressão; 
• Ofensas; 
• Ameaças; 
• Agressão que afeta a moral;  
• Preconceito; 
• Apelidos; 
• Agir com indiferença; 
• Comportamento agressivo;  
• Xingamentos; 
• Maus tratos;  
• Provocação; 
• Devido a aparência física. 

35. Você acha que o bullying é uma 
forma de agressão? 

Sim – 31 
Não – 2 
Não informou – 4 
Se sim, você o considera um problema 
dentro da escola? 
2 afirmaram que não. 
1 afirmou que as vezes. 
2 não justificaram. 
26 afirmaram que sim, pois: 
• Ás vezes acontece mais do que uma 
zoação; 
• Muitas pessoas sofrem por causa do 
bullying; 
• Atrapalha o estudo dos outros; 
• Pode acabar com a vida. 

36. O que você acha que leva uma 
pessoa a cometer atos de 
agressividade? 

Informou – 33 
Não informou – 4 
• Inveja; 
• Ressentimento; 
• Gozações; 
• Querer ser superior; 
• Problemas familiares; 
• Stress; 
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• Falta de respeito; 
• Falta de educação; 
• Falta de consciência dos seus atos; 
• Ira/Raiva/Ódio; 
• Falta de controle próprio; 
• Problemas próprios; 
• Falta de maturidade; 
• Ciúmes; 
• Falta de compreensão; 
• Prazer; 
• Brincadeira; 
• Agradar os amigos; 
• Falta de carinho; 
• Falta de amor; 
• Nada justifica; 
• Infância problemática; 
• Fofocas; 
• Ignorância; 
• Por sofrer agressões. 

 

3º SÉRIE 

TOTAL DE SUJEITOS - 42 

GRUPO 1 – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

1. Idade 16 anos – 9 
17 anos – 19 
18 anos – 9 
19 anos – 1 
20 anos – 2 
39 anos – 1 
Não informou – 1 

2. Série 3º série 

3. Turno Matutino – 23 
Noturno – 19 

4. Sexo Feminino – 21 
Masculino – 21 

5. Neste ano letivo, você se sentiu 
alguma vez vítima de alguma (s) da 
(s) agressão (ões) (bullying), por parte 
de colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Foi empurrado com violência?  
 

b) Foi ameaçado? 
 

c) Foi humilhado ou fizeram gozações 
de você e/ou de partes do seu corpo? 

d) Foi chamado de nomes ofensivos? 
 

 
 
 
 
 

Sim – 4 
Não – 38 

Sim – 3 
Não – 39 

Sim – 6 
Não – 36 

Sim – 8 
Não – 34 
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e) Não quiseram conviver ou 
excluíram você do grupo? 

f) Foi agredido de propósito? 
 

g) Estragaram algum objeto seu de 
propósito? 

h) Fizeram intrigas ao seu respeito? 
 

i) Outras agressões ou perseguições 

Sim – 6 
Não – 36 

Sim – 4 
Não – 38________________________ 
Sim – 3 
Não – 39________________________ 
 
Sim – 10 
Não – 32 

Sim – 1 
Não – 40 
Não informou – 1 

6. Você se considera vítima de 
bullying (agressão ou perseguição) na 
escola? 

Sim – 2 
Não – 39 
Não informou – 1 
Se sim, por quê? – Falar por trás; - 
Falta de respeito. 

7. Quantas vezes nesse tempo? 
 

Uma vez – 3 
Mais de duas vezes – 2 
Não informou – 37 

8. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 
 

Sala de aula – 5 
Recreio – 2 
Corredores e pátios – 0 
Banheiro – 0 
Cantina – 0 
Aula de educação física – 2 
Entrada ou saída da escola – 1 
Ao redor da escola – 1 
Outros – 1 
Não informou – 34 

9. Nessas situações você foi agredido 
ou perseguido por: 

Uma pessoa – 2 
Duas pessoas – 1 
Um grupo de pessoas – 3 
Não informou – 36 

10. Essas pessoas eram seus colegas 
de sala de aula ou de escola? 

Sala – 4 
Escola – 2 
Não informou - 36 

11. Você ainda continua sendo 
agredido ou perseguido? 

Sim – 0 
Não – 12 
Não informou – 30 

12. A (s) pessoa que agrediu você era 
(m): 

Quanto ao gênero 
 
 

Quanto à idade 
 
 
 

 
 

Feminino – 2 
Masculino – 5 
Não informou - 36 

Mesma idade – 3 
Mais velhos – 3 
Mais novos – 1 
Não informou – 35 
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Quanto à turma 
 
 

Quanto à série 
 
 

Mesma turma – 4 
Outra turma – 1 
Não informou – 37 

Mesma série – 5 
Outra série – 1 
Não informou – 36 

13. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 4 
Não – 4 
Não informou – 34 

14. Se presenciou, o que fez? Nada – 4 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 1 
Pediu para o agressor parar – 1 
Aproximou-se para ver – 0 
Deu apoio ao agressor – 1 
Riu da situação – 1 
Apoiou o agredido – 1 
Outros – 0 
Não informou – 35 

15. Qual (is) consequência (s) essa 
(s) perseguição (ões) ou agressão 
(ões) trouxe (ram) para você em sua 
autoestima? 
 

Desânimo/Tristeza – 1 
Vontade de não frequentar mais a 
escola – 1 
Falta de vontade de estudar – 1 
Notas baixas – 0 
Sentimento de humilhação – 1 
Vergonha – 2 
Afastamento do grupo de colegas – 0 
Sentimento de raiva dos colegas e/ou 
da escola – 3 
Outro – 2  Qual (is)? – Continuou a 
conversar normalmente. 
Não informou – 36 

GRUPO 2 – TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

17. Neste ano letivo, você viu alguma 
vez alguém ser vítima de alguma (s) 
agressão (ões) (bullying), por parte de 
colegas, na escola ou nas 
imediações, relacionadas abaixo? 

a) Ser empurrado com violência?  
 
 

b) Ser ameaçado? 
 
 

c) Ser humilhado ou sofrer gozações? 
 
 

d) Apanhar? 
 

 
 
 
 
 

Sim – 8 
Não – 27 
Não informou – 7 

Sim – 9 
Não – 27 
Não informou – 6 

Sim – 22 
Não – 16 
Não informou – 4 

Sim – 9 
Não – 27 
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e) Ser excluído do grupo? 
 
 

f) Ser ferido de propósito?  
 
 

g) Outras agressões ou perseguições 
 

Não informou – 6 

Sim – 12 
Não – 18 
Não informou – 12 

Sim – 2 
Não – 28 
Não informou – 12 

Sem frequência. 

18. O que você fez? Nada – 14 
Fugi – 0 
Chamei um adulto – 1 
Pedi que o agressor parasse – 5 
Me aproximei para ver – 1 
Dei apoio ao agressor – 0 
Dei risada da situação – 2 
Apoiei o agredido – 2 
Outra – 3     Qual? - Conversou com o 
agressor; - Evitou a gozação; - Tentou 
entender. 
Não informou – 17 

19. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 14 
Recreio – 9 
Corredores e pátios – 3 
Banheiro – 0 
Cantina – 0 
Aula de educação física – 3 
Entrada ou saída da escola – 4 
Ao redor da escola – 3 
Outros – 1  
Não informou – 17 

20. Você já presenciou/sentiu uma 
postura de professor levando um 
aluno a sofrer violência (bullying) na 
sala de aula? 

Sim – 4 
Não – 29 
Não informou – 9 

GRUPO 3 – AUTORES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

21. Neste ano letivo você teve alguma 
(s) atitude (s) e comportamento (s) 
relacionados abaixo, com colegas, na 
escola, ou nas imediações? 

a) Empurrei com violência  
 
 

b) Ameacei 
 
 

c) Humilhei ou fiz gozações 
 
 

 
 
 
 

Sim – 0 
Não – 36 
Não informou – 6 

Sim – 0 
Não – 36 
Não informou – 6 

Sim – 5 
Não – 29 
Não informou – 8 
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d) Bati 
 
 

e) Chamei nomes ofensivos 
 
 

f) Levantei calúnias de alguém ou da 
sua família 
 

g) Exclui alguém do meu grupo 
 
 

h) Feri alguém de propósito 
 
 

i) Estraguei algum objeto de propósito 
 
 

j) Outras agressões ou perseguições 

Sim – 1 
Não – 34 
Não informou – 7 

Sim – 1 
Não – 34 
Não informou – 7 

Sim – 0 
Não – 35 
Não informou – 7 

Sim – 4 
Não – 32 
Não informou – 6 

Sim – 0 
Não - 35 
Não informou – 7 

Sim – 2 
Não - 33 
Não informou – 7 

Qual (is)? – Brincadeiras que não 
gostaram. 
Não informaram – 41 

22. Quantas vezes você praticou 
essas ações nesse ano? 

Uma vez – 6 
Mais de duas vezes – 3 
Não informou – 33 

23. Em que local (is) aconteceram 
essas situações? 

Sala de aula – 7 
Recreio – 1 
Corredores e pátios – 0 
Banheiro – 0 
Cantina – 0 
Aula de educação física – 1 
Entrada ou saída da escola – 2 
Ao redor da escola – 1 
Outros – 1 
Não informou – 32 

24. Essas ações foram praticadas: Sozinho – 7 
Em grupo – 5 
Não informou – 30 

25. Você ainda continua perseguindo 
ou agredindo algum colega? 

Sim – 1 
Não – 12 
Não informou – 29 

26. Se sim, o que te leva a ter esse 
comportamento? 

Brincadeira – 5 
Raiva – 2 
Vingança – 0 
Defesa – 1 
Reação a provocações – 0 
Desprezo – 1 
Outra (s) – 1 Qual (is)? Zoeira. 
Não informou – 35 

27. O que sente pelos colegas que Raiva – 2 
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você agrediu ou perseguiu? Desprezo – 1 
Vergonha – 1 
Pena – 0 
Carinho – 4 
Nada – 2 
Indiferença – 0 
Outra – 1 Qual (is)? – Pena por não ter 
sido educado de maneira correta. 
Não informou – 33 

28. Alguém presenciou essa (s) 
situação (ões)?  

Sim – 7 
Não – 7 
Não informou – 28 

29. Se presenciou, o que fez? Nada – 6 
Fugiu – 0 
Chamou um adulto – 0 
Pediu para o agressor parar – 0 
Aproximou-se para ver – 1 
Deu apoio ao agressor – 0 
Riu da situação – 1 
Apoiou o agredido – 0 
Outros – 1 Qual (is)? Separou. 
Não informou – 33 

30. Você foi castigado por causa 
disso? 

Sim – 2 
Não – 12 
Não informou – 28 

31. Alguém te ajudou para ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 2 
Não – 8 
Se sim, quem foi essa pessoa? – Ela 
mesma. 
Não informou – 32 

32. Você gostaria de ter um 
comportamento diferente? 

Sim – 5 
Não – 12 
Se sim, por quê?? – Para não ter mais 
essas atitudes; - Para poder refletir; - 
Melhorar o relacionamento com as 
pessoas. 
Não informou – 25 

33. O que você já fez para mudar o 
seu comportamento? 

Tentei evitar provocações – 4 
Tentei me controlar mais – 4 
Conviver mais com os colegas – 4 
Conviver menos com os colegas – 0 
Não fiz nada – 2 
Outro – 1 Qual (is)? – Se isolar para 
não causar problemas. 
Não informou – 30 

GRUPO 4 – OPINIÃO SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

34. Você sabe o que é o bullying? Informou – 39 
Não informou – 3 
• Agressão verbal; 
• Agressão física; 
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• Forma de opressão; 
• É crime; 
• Ofensas; 
• Ameaças; 
• Zoação; 
• Agressão por brincadeira; 
• Apelidos; 
• Exclusão; 
• Agir com indiferença; 
• Ofensa que causa baixa autoestima; 
• Humilhação; 
• Perseguição; 
• Falta de respeito; 
• Xingamentos; 
• Maus tratos;  
• Devido a aparência física; 
• Desequilíbrio psicológico do agressor; 
• Algo não comum na sociedade que o 
agredido possua. 

35. Você acha que o bullying é uma 
forma de agressão? 

Sim – 37 
Não – 3 
Não informou – 2 
Se sim, você o considera um problema 
dentro da escola? 
3 afirmaram que não. 
1 afirmou que as vezes. 
3 não justificaram. 
30 afirmaram que sim, pois: 
• Muitas pessoas sofrem por causa do 
bullying, e são desestimuladas; 
• Muitos tipos de bullying ocorrem na 
escola; 
• Nessa escola não há bullying; 
• Afeta a mente; 
• A escola deveria ser um lugar calmo; 
• Gera a violência; 
• É um problema importante. 

36. O que você acha que leva uma 
pessoa a cometer atos de 
agressividade? 

Informou – 40 
Não informou – 2 
• Inveja; 
• Querer ser superior; 
• Falta de apoio e atenção da família; 
• Problemas familiares; 
• Má influência; 
• Falta de respeito; 
• Falta de educação; 
• Falta de caráter; 
• Ira/Raiva/Ódio; 
• Brincadeira; 
• Falta de amor; 



137 

 

• Idiotice; 
• Desequilíbrio emocional/psicológico; 
• Convivência no ambiente de trabalho; 
• Infância problemática; 
• Vingança; 
• Por sofrer agressões; 
• Falta de amigos. 

 

 

 

 


