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RESUMO 
 
 

O presente estudo elegeu o tema o bullying no espaço escolar como o objeto de 
investigação. A problemática do estudo esteve firmada na importância de conhecer 
os sentidos produzidos acerca do bullying e seus impactos no espaço escolar. A 
revisão teórica foi elaborada a partir das discussões tecidas por Adorno (1995), 
Fante (2010, 2012), Crochik (2014) entre outros; com a proposição de apreender 
como se configura o fenômeno nos dias atuais. A pesquisa elegeu a abordagem 
qualitativa por permitir uma leitura mais apurada acerca do problema e caracterizou-
se por uma pesquisa de campo com coleta de dados em duas (2) escolas em 
regiões diferentes na cidade de Londrina-PR. Isto posto, inferimos sobre a 
importância desse estudo visto ser esta uma forma de violência que atinge a escola, 
bem como os agentes sociais. Acreditamos que via problematização das questões 
relacionadas ao discurso do bullying possibilita um caminho de ruptura da exclusão 
manifestadas em ações agressivas e muitas vezes de forma silenciosa. 
 
Palavras-chave: Bullying. Espaço escolar.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema da violência escolar surgiu da participação no Projeto 

de Pesquisa Interinstitucional, intitulado Violência Escolar: discriminação, bullying e 

responsabilidade, coordenado pela Profa. Dra. Simone Moreira de Moura, docente 

do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina. 

Com encontros semanais, nos reunimos para estudar o fenômeno da 

violência escolar, sendo essa uma preocupação social e própria de uma sociedade 

conflitiva, contraditória.  

A generalização da violência atinge de maneira específica, a escola, bem 

como as relações sociais que nesse espaço se estabelecem. Estas violências são 

verificadas sob várias formas, tais como as depredações físicas, o bullying de forma 

velada, danos ao patrimônio, formas mais graves de violência como os assassinatos 

de alunos, professores e funcionários, dentre outras formas (CROCHÍK, 2014).  

Teóricos como Adorno (1995) aponta a existência de hierarquias na escola, 

as quais são classificadas sob dois ângulos, os piores alunos e os melhores de 

acordo com seus rendimentos escolares e a outra classificação segundo as 

habilidades corporais. Para o autor estas hierarquias são coerentes com a atual 

sociedade, a qual favorece as comparações relacionadas à inteligência, a 

capacitação das pessoas, demonstrando também uma relação de dominação do 

mais forte sobre os mais fracos. 

A perseguição aos que parecem frágeis é marca frequente em diversas 

formas de preconceito, fenômeno esse que compõe boa parte da violência existente 

em diversas épocas e em distintos lugares (HORKHEIMER; ADORNO, 1985).  

Violências ou perseguições estas que, quando descobertas, as vítimas são 

sempre os novos alunos incluídos e os alunos portadores de deficiências que 

acabam se tornando vítimas de bulliyng, como afirmam Antunes e Zuin (2008 apud 

CROCHÍK, 2014) quando indicam que o bullying tem sido frequentemente praticado, 

em pessoas que apresentam características físicas, socioeconômica, étnica e 

preferência sexuais específicas, entre eles os alunos obesos de baixa estatura, 

homossexuais, o que indica a compreensão do bullying escolar como a hostilidade 

de um aluno considerado mais forte, ou grupos de alunos, intencionalmente e com 

frequência, dirigida a alunos considerados mais frágeis.  
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Neste sentido, entendemos que é preciso lutar em favor de uma educação 

de qualidade, pois é um direito de todos, mas, é relevante que esta luta seja para 

uma educação inclusiva e não para excluir, que ‘contemple a diversidade’, que 

promova a civilidade em seus alunos, isto é, a possibilidade de conviverem 

pacificamente (CROCHÍK, 2014). 

Se assumirmos que, à escola cabe a importante tarefa de atender aos alunos 

em suas especificidades, desenvolvendo estratégias e ambientes que permitam a 

superação das dificuldades, o convívio entre as diferenças e a articulação entre as 

finalidades educativas e as necessidades dos alunos, discutir a violência escolar 

afigura-se como tema dessa pesquisa e justifica-se por sua crescente presença no 

cenário escolar. 

Para essa pesquisa foram organizados dois conjuntos de objetivos: o primeiro 

deles se refere a prática do bullying e sua relação com desempenho escolar e o 

segundo a identificação do bullying. Para verificação da violência escolar, foram 

sujeitos das entrevistas, um total de 47 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de 

2 (duas) escolas públicas do município de Londrina, sendo uma localizada na região 

central e outra na região norte.  

A escolha das escolas inicialmente justificou-se pela necessidade de 

obtenção de dados acerca do fenômeno violência escolar nas diversas regiões do 

município de Londrina, no entanto, as condições objetivas para a coleta de dados 

teve como impeditivo de acesso a todas as regiões uma greve deflagrada no Estado 

do Paraná que impossibilitou não só o andamento da pesquisa desenvolvida na 

Universidade Estadual de Londrina, bem como nas escolas públicas da cidade de 

Londrina, lócus da pesquisa. 

Para a verificação da situação da violência escolar nas escolas acima 

citadas, foram aplicados dois questionários denominados: Identificação das 

Hierarquias Escolares e Identificação do Bullying. Para a participação dos sujeitos 

na pesquisa, os Diretores das escolas envolvidas assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A); que garante o sigilo sobre os dados 

quer dos sujeitos, quer das escolas.  
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2 BULLYING 

 

A palavra bullying é um termo de origem inglesa utilizada em diversos países 

(Europa, África, Austrália, Japão, Estados Unidos, Brasil) e deriva do verbo Tobully, 

que significa ameaçar, intimidar e dominar. Não existe uma tradução exata para 

esse termo, mas a expressão resume o conjunto de comportamentos agressivos que 

tanto preocupam pais e professores.   

Na opinião de Lopes Neto (2005, p.165): 

 

Por definição, bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais 
e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais 
estudante contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro 
de uma relação desigual de poder. 

 

De acordo com Fante (2012, p. 27) o termo bullying é utilizado para definir, 

 

O desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la 
sob tensão; termo que conceitua os comportamentos agressivos e 
antissociais, utilizado pela literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos 
sobre o problema da violência escolar. 

 

O bullying se apresenta cada vez mais nas escolas escolar, na forma de 

agressões e/ou intimidações por parte do agressor, causando transtornos 

emocionais às vítimas, fazendo do período escolar um trauma aos estudantes, 

deixando os educadores sem saber o que fazer com essa violência que se instala 

cada dia mais presente nas escolas. 

O bullying também está relacionado ao poder do mais forte sob o mais fraco, 

ou seja, “descreve uma forma de ofensa ou agressão de uma pessoa ou um grupo 

sobre alguém mais fraco ou mais vulnerável”. (BALLONE, 2011, p. 1; FANTE, 2012, 

p. 28). 

Entende-se sobre este poder do mais forte sob o mais fraco estar 

representado como uma hierarquia de poder. Esta hierarquia é vista como uma 

estrutura em que nossa própria sociedade também está representada. Como aponta 

Crochík (2014, p.16-17) em seu Projeto Temático: Direitos e violência na escola:  

 

[...] os mais e menos aptos, os mais e menos fortes, os mais e menos 
inteligentes e assim por diante. A existência de duas hierarquias básicas 
que se confrontam e se complementam - a do desempenho 
intelectual/cultural e a do desempenho corporal – tende a contribuir, sob 
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forma de ideologia, com a reprodução da estrutura de classes descrita por 
Marx (1984). Na história de nossa civilização, a inteligência e os 
instrumentos que criou foram substituindo a força necessária para modificar 
a natureza para a reprodução da espécie, mas como a necessidade de 
dominar a natureza não foi, segundo Horkheimer e Adorno (1985), 
superada, mesmo a inteligência ainda representa a força na sobrevivência 
do mais apto. Assim, na base de qualquer hierarquia, a ideia da dominação 
estaria presente, mas a hierarquia intelectual/cultural contém o germe para 
superar a própria ideia de hierarquia, que pode pelo pensamento 
desestruturá-la. 

 

Com relação a esta hierarquia Adorno (1995 apud CROCHÍK 2014, p. 9) 

explica que nela são representados dois tipos de hierarquias: “a que classifica os 

piores e os melhores alunos, segundo o rendimento escolar e a que os classifica 

segundo as habilidades corporais; segundo ele, o fascismo se aliou a essa última 

contra a primeira das hierarquias citadas”. Crochík (2014, p.10) corrobora ao 

salientar que: 

 

Ora, a existência de hierarquias na escola é coerente com a sociedade que 
gera constantemente a ordenação entre os homens: mais rico – mais pobre; 
mais forte – mais fraco; mais belo- mais feio etc. O favorecimento da 
‘hierarquia corporal’ sobre a ‘hierarquia intelectual’ não é algo específico da 
escola, mas da sociedade. Claro que interesses ligados ao tráfico de 
drogas, aos conflitos policiais, roubos etc. não são próprios da escola e lá 
ocorrem, mas as demais formas de violência não podem ser atribuídas na 
origem à escola: são expressões de violências sociais.  

 

Neste sentido, o que se verifica é que a própria sociedade incentiva o 

desenvolvimento intelectual e corporal, mas nesse caso, um e outro dizem respeito, 

conforme Adorno (1995, p.168 apud CROCHÍK, 2014, p. 10):  

 

[...] ao ‘menino saudável’ e a ‘menina espontânea’ que se contrapõem à 
diferenciação, ao desenvolvimento intelectual, pois têm como objetivo 
principal a adaptação; certamente, a adaptação é necessária, mas para a 
formação de um indivíduo autônomo não é suficiente. 

 

A sociedade conscientemente estimula por meio da competição os mais 

aptos a se destacarem, pois desta forma estarão superando seus adversários, seja 

de forma intelectual ou pela habilidade corporal, “já o corpo e o espírito que se 

formam para a emancipação devem poder expressar a violência e o sofrimento 

existentes, sob a forma de arte e de ciência”. (CROCHÍK, 2014, p. 17). 

Segundo Adorno (1995 apud CROCHÍK, 2014, p.18):  
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a hierarquia formada pelos mais e menos desenvolvidos cognitivamente 
(intelectual e culturalmente) e a hierarquia formada pelos desempenhos 
corporais, entre os quais encontra-se a força física e as habilidades para 
imobilizar e/ou machucar os outros. Os que estão no topo dessas 
hierarquias podem utilizar a inteligência e a força para intimidar os que 
estão na base, reproduzindo assim o poder existente e a necessidade social 
de que haja a hierarquia; Horkheimer e Adorno (1985) não se furtam de 
mencionar que somente a renúncia ao desejo da dominação possibilitaria a 
paz entre os homens, a existência de hierarquias, contudo, reproduz a 
dominação, que se expressa claramente no bullying. 

  

Do pensamento expressado por Adorno (1995), Crochík aponta que os 

alunos que apresentam bom rendimento escolar são considerados alvos perfeitos 

para os alunos que não conseguem apresentar o mesmo desempenho que eles, por 

sua vez este considerado agressor, tenta se evidenciar de formas diferenciadas para 

chamar a atenção dos mais fracos, onde acaba praticando o bullying.  

 

O bode expiatório constitui-se, para um aluno agressor, num alvo ideal. Sua 
ansiedade, ausência de defesa e seu choro produzem um forte sentimento 
de superioridade e de supremacia no agressor, que pode então satisfazer 
alguns impulsos de vingança [...] Ao que parece, o agressor sente a mesma 
satisfação quando ataca ou quando são outros que atacam a vítima. 
(FANTE, 2005, p.48). 

 

Mas é importante observar que, os alunos que veem o bullying acontecer, 

sentem impotentes e com medo, pois acham que poderá acontecer com eles 

também. 

 

2.1 A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

A escola é vista como uma organização constituída por pessoas que fazem 

parte de uma sociedade de modo geral, objetivando transmitir valores sociais que 

possam contribuir para a vida adulta, ao partilhar conceitos sociais, educacionais e 

profissionais. 

Na visão de Durkheim (1984, p. 225), “a escola ocupa uma posição central 

na formação do caráter da criança, porque a família, ocupando-se das relações 

privadas, não está estruturada de modo a poder formar a criança tendo em vista a 

vida social”. Para o autor a escola faz um elo “entre moral afetiva da família e a 

moral mais austera da vida civil. A escola desempenha, então, uma ruptura no 

mundo da criança porque através dela, a criança ingressa numa outra esfera da vida 

social”. E nela, a concentração de pessoas ou diferentes grupos é muito comum. 
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Neste espaço “a violência é representada de forma particular no imaginário de cada 

pessoa, e assume diferentes sentidos se é vista do ponto de vista da vítima ou do 

agressor”. (SCHOTTZ; SILVA, 2014, p. 123). 

Fante (2012, p. 20) comenta que “a violência escolar nas últimas décadas 

adquiriu crescente dimensão em todas as sociedades, o que a torna questão 

preocupante devido à grande incidência de sua manifestação em todos os níveis de 

escolaridade”.  

Anteriormente a escola era vista como “marco inicial para um processo de 

crescimento pessoal, conduzindo a um padrão de vida melhor e contribuindo para o 

sucesso profissional”, mas, na atualidade a escola vivencia “período de crise na 

educação”, pois seu ambiente se apresenta cada vez mais desagradável, “inseguro 

e excludente”. (SCHOTTZ; SILVA, 2014, p. 126).  

A violência escolar acontece quando há comportamentos agressivos e anti-

sociais, conflitos interpessoais, atos criminosos e o vandalismo. O modelo do mundo 

exterior tem cada vez mais sido reproduzido na escola, e ao invés da escola ser um 

ambiente de aprendizado e interação social para os alunos tem se tornado também 

lugar de sofrimento e medo para os que são vítimas dessa prática. 

Lopes Neto (2005, p. 166) observa sobre essa violência: 

 

O termo violência escolar diz respeito a todos os comportamentos 
agressivos e anti-sociais, incluindo os conflitos interpessoais, danos ao 
patrimônio, atos criminosos, etc. Muitas dessas situações dependem de 
fatores externos, cujas intervenções podem estar além da competência e 
capacidade das entidades de ensino e de seus funcionários. Porém, para 
um sem número delas, a solução possível pode ser obtida no próprio 
ambiente escolar. 

 

No que se refere às causas externas e internas, Lopes Neto (2005 p.166) 

explica que nas causas externas são encontrados: “os ideais de gênero; relações 

raciais; estrutura familiar; influência da mídia; ambiente no qual a escola se insere”. 

E nas causas internas são encontrados: “idade e nível de escolaridade; regras e 

disciplina; indiferença dos professores frente a cenas de violência; má qualidade de 

ensino e carência de recursos humanos; autoridade do corpo docente”.  

Atualmente a violência escolar é uma preocupação para os educadores, pais 

e toda a sociedade. Várias medidas de segurança são tomadas com relação a 

violência escolar, objetivando prevenir as situações desagradáveis, e procurando 

evitar esta “violência explícita” (FANTE, 2012, p. 21). Aliada a esta, outra forma de 
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violência vem despertando a atenção dos profissionais de educação. Essa violência 

que geralmente é encontrada no contexto escolar é conhecida como o “fenômeno 

bullying”. 

 

2.2 O BULLYING E SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

O bullying é tão antigo quanto a escola, mas os esforços para resolver esta 

problemática foram poucos e despendidos somente no início da década de 1970. 

(FANTE, 2012). 

A violência escolar começou a ter ênfase nos anos 80 com o estudo do 

pesquisador nórdico Dan Olweus que após três jovens noruegueses entre 10 e 14 

anos cometerem suicídio em consequência de bullying sofrido na escola em que 

estudavam, apresentou uma preocupação que culminou com uma campanha 

nacional de prevenção ao comportamento bullying, coordenada pelo Ministério da 

Educação norueguês nas escolas de ensino fundamental.  

Os estudos realizados por Olweus foram muito importantes, “desenvolveu os 

primeiros critérios para detectar o problema de forma específica, permitindo 

diferenciá-lo de outras possíveis interpretações, como incidentes e gozações ou 

relações de brincadeiras entre iguais [...]”. (FANTE, 2012, p. 45). 

O Bullying é um fenômeno que tem sido vivenciado nas escolas de todo o 

mundo, com consequências, para crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de 

assédio. 

Teixeira (2011, p. 24) salienta que “o grande palco dessa tragédia é a 

própria sala de aula, seguido pelo pátio do recreio da escola, além das imediações 

da escola, durante o período de chegada e saída dos alunos”. 

Fante (2005) entende por bullying um fenômeno que se refere a ações 

agressivas e gratuitas contra uma mesma vítima, que ocorrem num período 

prolongado de tempo e são marcadas pelo desequilíbrio de poder. Ele difere de 

outros tipos de agressões justamente pelo fato de ser um comportamento repetitivo, 

deliberado e intencional, não se referindo a divergências de ponto de vista ou de 

ideias contrárias que provocam desentendimentos e brigas (FANTE, 2005). Também 

pontua que “bullying” é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 

repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos, 

contra, outros, causando dor, angústia e sofrimento. 



18 

 

De modo semelhante Olweus (1993) salienta que se configura o bulllying 

quando um estudante é exposto repetidas vezes e durante certo tempo a ações 

negativas de um ou mais estudantes. Esta ação negativa é intencional e tem o 

objetivo de fazer mal a alguém sem que haja motivos evidentes. Ressalta Silva 

(2010), que a palavra bullying é utilizada para qualificar comportamentos violentos, 

tanto físicos quanto psicológicos, sendo mais frequente no âmbito escolar, contra 

vítimas que estão impossibilitadas de se defender.  

O bullying também pode se dividir em duas categorias sendo o bullying 

direto e indireto. O bullying direto é quando as vítimas são atacadas diretamente. 

São considerados bullying direto os apelidos, agressões físicas, ameaças, roubos, 

ofensas verbais ou expressões e gestos que geram mal estar aos alvos (LOPES 

NETO, 2005). Esse tipo de bullying geralmente é praticado pelos meninos no 

bullying direto o agressor ataca a vítima, com xingamentos, ameaças e intimidações, 

com empurrões e chutes, enfim, fisicamente, moralmente e sexualmente.  

O bullying indireto são ações que levam exclusivamente ao isolamento 

social. Este envolve atitudes de indiferença, isolamento, difamação, exclusão 

(LOPES NETO, 2005). Essas práticas costumam ser feitas por meninas, 

principalmente quando acontece o ato da exclusão, difamação, intrigas e fofocas são 

feitos muitas vezes de maneira velada, tornando a percepção por parte do professor 

mais difícil. 

Mas, há também outro tipo que vem sendo aplicado com muita facilidade 

pelos jovens o Cyberbullying que se caracteriza pelo uso de e-mails, mensagens de 

celulares, fotos digitais e sites pessoais difamatórios como recursos para a adoção 

de comportamentos repetidos e hostis, de um indivíduo ou grupo, que pretende 

causar danos a outros. Os agressores que utilizam o cyberbullying se motivam pelo 

anonimato, pois utilizam apenas apelidos ou se fazem passar por outras pessoas 

(FANTE & PEDRA, 2008). 

Atualmente, com todas as redes sociais a que os jovens têm acesso, essa 

prática está se tornando cada vez mais comum, configurando por ser uma 

ferramenta que possibilita o anonimato. Os jovens que não tem coragem de realizar 

esses atos frente ao adversário, o agridem e ofendem atrás de um computador. As 

consequências são devastadoras, pois a internet é um meio de rápido acesso de 

informação, expondo com agilidade as vítimas. 
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Em 2009, a Plan Brasil, uma Organização Não Governamental de origem 

inglesa e defensora de direitos da infância, realizou uma pesquisa inédita em 

escolas brasileiras públicas e particulares com o objetivo de conhecer as situações 

de violência entre pares e de Bullying. A pesquisa ocorreu em escolas 

aleatoriamente nas cinco regiões do país, com uma amostra composta de 5.168 

alunos que responderam a um questionário. O estudo ocorreu por meio da coleta e 

análise de dados tanto quantitativos como qualitativos (FANTE, 20012). 

Os dados demonstraram que 70% dos estudantes já presenciaram cenas de 

violência entre colegas e 30% afirmaram ter vivenciado ao menos uma situação 

violenta no mesmo período. O bullying foi praticado e sofrido por 17% dos 

entrevistados. A incidência maior representou adolescentes na faixa etária entre 11 

e 15 anos, principalmente entre os alunos da sexta série do ensino fundamental 

(FANTE, 2012). 

Lopes Neto (2005, p. 167) afirma que “os sintomas do bullyng podem ser 

divididos em quatro categorias e os termos usados são: bullying (agressor), alvo de 

bullying (vítima), alvo/autor de bullying (agressor/vítima) e testemunha de bullying”. 

2.3 AGRESSORES AUTORES DE BULLYING 

Agressores são estudantes que se acham superiores aos demais, e até são 

considerados populares. Possuem o poder de liderança e geralmente são 

comunicativos e tem autonomia sobre os demais. 

O agressor ao maltratar e agredir suas vítimas se sente poderoso e aprimora 

cada vez mais sua ação. Na maioria das vezes o agressor não age sozinho, sendo 

geralmente acompanhado de um ou mais estudantes a vítima, gerando medo e 

insegurança dentro do ambiente escolar. 

Fante (2012, p. 73) menciona que estes agressores podem ser de ambos os 

sexos, da mesma idade ou mais velhos que suas vítimas. A lista de maus 

comportamentos é normalmente sendo de uma pessoa que apresenta muita 

dificuldade em se adaptar as normas.  

Teixeira (2011, p. 31) ressalta que: 

 

[...] os autores do bullying, também chamados de bullies ou agressores, 
apresentam características peculiares de comportamento, como uma 
agressividade e impulsividade exacerbada do que a maioria dos outros 
estudantes e um desejo por dominar, humilhar e subjulgar os demais. Eles 
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são fisicamente mais fortes e suas posturas de confronto e desafio podem 
ser também identificadas contra pais, professores e outros adultos. 

 

Fekkes et al. (2005 apud LOPES NETO, 2005, p. 168) afirma que “muitas 

testemunhas acabam acreditando que o uso de comportamentos agressivos contra 

os colegas é o melhor caminho para alcançarem a popularidade e o poder e, por 

isso, tornam-se autores de bullying”. 

Do que podemos aprender até aqui, uma das causas dos maus tratos pelo 

agressor às vítimas parece demonstrar a busca pelo poder pautado pelo preconceito  

frente as diferenças, sejam elas de origem de classe social, racial e biótipo que 

fogem do contexto da sociedade. 

 

2.4 VÍTIMAS ALVO DE BULLYING 

 

As vítimas ou alvos segundo Teixeira (2011, p. 33) “são aqueles estudantes 

que recebem as agressões dos bullies”. Muitas vezes a vítima/alvo “são estudantes 

que, de modo geral, apresentam autoestima baixa e por essa razão se sentem 

incapazes, sem status ou habilidades para reagir ou cessar o bullying” (LOPES 

NETO, 2005, p. 167). A incapacidade de se defender das agressões e a negação 

em solicitar ajuda por medo dos agressores, contribuem para manutenção do 

problema.  

Hermann, Nunes e Amorim (2009, p. 365) argumentam que “os autores do 

bullying escolhem suas ‘presas’ de acordo com a vulnerabilidade que estas 

aparentam, sendo aquelas que possuem pouca sociabilidade e que possivelmente 

não revidará e não denunciará”. 

As vítimas de bullying apresentam mudanças comportamentais, que podem 

ser vistos como sinais apresentados por essa agressão. Algumas características 

apresentadas são; baixa no rendimento escolar; sintomas somáticos como dores, 

enjoo na hora de ir à escola; receio de ir sozinho à escola; roupas danificadas e 

lesões; pesadelos frequentes; perda de dinheiro e de objetos, danificação de 

objetos; isolamento, angústia e depressão; ataques de fúria; conflitos entre irmãos; 

autoagressão. A família e a escola devem ficar atentas a qualquer um desses sinais, 

pois assim poderá ser evitado prejuízos maiores no desenvolvimento da criança e do 

adolescente.  
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2.5 AGRESSORES / VÍTIMAS 

 

Há também outro tipo de vítima que é a vítima/agressor que ora é a vítima 

da agressão, ora só agressor, configurando-se como uma forma do estudante 

compensar os maus tratos que sofre, fazendo outra vítima. Segundo Silva (2010, p. 

43) “muitas vezes a vítima/alvo procura outra vítima ainda mais frágil e vulnerável e 

comete contra esta todas as agressões sofridas”. 

O autor Lopes Neto (2005, p. 168) nos afirma que ao mesmo tempo em que 

a vítima é o alvo é também autor do bullying: 

 

Aproximadamente 20% dos alunos autores também sofrem bullying, sendo 
denominados alvos/autores. A combinação da baixa auto-estima e atitudes 
agressivas e provocativas é indicativa de uma criança ou adolescente que 
tem, como razão para a prática de bullying, prováveis alterações 
psicológicas, devendo merecer atenção especial. Podem ser depressivos, 
inseguros e inoportunos, procurando humilhar os colegas para encobrir 
suas limitações. Diferenciam-se dos alvos típicos por serem impopulares e 
pelo alto índice de rejeição entre seus colegas e, por vezes, pela turma 
toda. 

 

Endente-se desta forma que os dois fatores mencionados pelo autor fazem 

com que os alunos se tornem agressivos a ponto de praticarem o bullying, a rejeição 

por parte de seus colegas e também por não serem populares, ou seja, não 

conseguem atrair a amizade dos colegas, é o que os tornam inseguros.  

 

2.6 TESTEMUNHA DE BULLYING 

 

As testemunhas do bullying são alunos que não se enquadram nem entre os 

autores, nem entre alvos do bullying, mas como espectadores dessas agressões. 

Para Silva (2010) os espectadores se dividem em quatro grupos, são eles: 

Espectadores passivos, são aqueles que se afastam da vítima e fingem nada a ver, 

apesar de não concordarem com as agressões, não denunciam os agressores por 

medo de serem a próxima vítima. Espectadores ativos são aqueles alunos que não 

participam ativamente dos ataques contra as vítimas, mais incitam os agressores, 

incentivando o ataque. Espectadores neutros, percebemos nesses que por uma 

questão sociocultural, não demonstram sensibilidade pelos ataques que presenciam, 

em função talvez do próprio contexto social que estão inseridos. Espectadores 
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defensores são aqueles que tentam ajudar a vítima seja protegendo-a ou chamando 

um adulto para interromper.  

Segundo Lopes Neto (2015, p.168) o autor cita que: 

 

Muitas testemunhas acabam acreditando que o uso de comportamentos 
agressivos contra os colegas é o melhor caminho para alcançarem a 
popularidade e o poder e, por isso, tornam-se autores de bullying. Outros 
podem apresentar prejuízo no aprendizado; receiam ser relacionados à 
figura do alvo, perdendo seu status e tornando-se alvos também; ou aderem 
ao bullying por pressão dos colegas. 

 

Diante disso os agressores se sentem cada vez mais confiantes e com 

poder da situação, fazendo vítimas a cada dia (LOPES NETO, 2005, p.167). 

 

2.7 CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING 

 

As ações de bullying são consequências devastadoras. Cada pessoa tem 

um modo de lidar com essa agressão, mas, as vítimas do bullying tem uma grande 

probabilidade desse sofrimento interferir intensamente no seu desenvolvimento 

social, emocional e em seu rendimento escolar.  

Como observa Fante (2012, p. 46), este tema se tornou muito importante e 

de grande interesse nos Estados Unidos.  

 

O fenômeno cresce entre os alunos das escolas americanas. Os índices de 
sua incidência são tão altos que os pesquisadores americanos o classificam 
como um conflito global e prevê que, se persistir essa tendência, será 
grande o número de jovens que se tornarão adultos abusadores e 
delinquentes.  

 

Um ponto muito importante observado por Fante (2012) é que a 

consequência deste ato, além de afetar todas as pessoas que estão envolvidas, 

afetará muito mais a vítima que continuará sofrendo os efeitos negativos por muito 

tempo, prejudicando-a de várias formas.  

 

Dependendo da intensidade do sofrimento vivido em consequência do 
bullying, a vítima poderá desenvolver reações intrapsíquicas, com 
sintomatologia de natureza psicossomática: enurese, taquicardia, insônia, 
cefaleia, dor epigástrica, estresse e depressão, pensamentos de vingança e 
de suicídio, bem como reações extrapsíquicas, expressas por 
agressividade, impulsividade, hiperatividade e abuso de substâncias 
químicas. (FANTE, 2012, p. 80). 
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Além dos problemas já citados por Fante (2012), são destacadas ainda 

como consequências na vida do estudante alguns sintomas que podem ser 

apresentados de acordo com a gravidade do sofrimento vivenciado, dentre eles os 

seguintes: sintomas psicossomáticos; transtorno do pânico; fobia escolar; fobia 

social; Transtorno de Ansiedade Social (TAS); Transtorno de Ansiedade 

Generalizada (TGA); anorexia e bulimia; Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC); 

Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT); esquizofrenia (menos frequente) 

suicídio e homicídio (menos frequente).(FANTE, 2012). 

Outros estudos realizados pelo autor apontaram a pouca conscientização da 

realidade do fenômeno nos meios educacionais, o despreparo apresentado pelos 

profissionais a respeito da violência, as afirmações de educadores com respeito a 

existência dos grupos que seriam normais, fazendo parte da vida, pois as 

experiências os tornarão fortes. (FANTE, 2012). 

Portanto, a maioria dos casos de bullying ocorre dentro da escola, mas para 

que sejam caracterizados como bullying, é preciso que sejam distinguidos os maus-

tratos que os alunos sofrem ocasionalmente dos maus-tratos habituais que são 

considerados graves.  
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3 METODOLOGIA  

 

A pesquisa em tela objetivou identificar como o fenômeno bullying ocorre no 

ambiente escolar em escolas de regiões diferentes do município de Londrina. Para 

sua realização, foram necessários seguir alguns procedimentos metodológicos.  

Nesta direção, este capítulo apresenta os procedimentos aplicados a esta 

pesquisa, que de acordo com Oliveira (1999, p. 117): “tem como objetivo estabelecer 

uma série de compreensões no sentido de descobrir respostas para as indagações e 

questões que existem em todos os ramos do conhecimento humano […]”. 

Por questões éticas não serão citados os nomes das escolas envolvidas e 

dos sujeitos participantes da mesma. Foram aplicados 47 questionários, no período 

de outubro a novembro de 2014.  

Para tanto, foram organizados dois conjuntos de objetivos: 

1- O primeiro deles se refere a caracterização do Bullying e o segundo a prática 

do Bullying e sua relação com desempenho escolar e com o desempenho em 

atividades corporais dos que provocam e dos provocados. 

. 

A) Caracterização do Bullying 

1- Caracterizar o bullying da perspectiva dos provocadores; 

2-  Caracterizar o bullying da perspectiva das vítimas. 

Não foram formuladas hipóteses para este conjunto de objetivos.  

 

B) A prática do Bullying e sua relação com desempenho escolar e com o 

desempenho em atividades corporais. 

2- Verificar se a prática do bullying está relacionada com o desempenho escolar 

e com o desempenho em atividades corporais dos que provocam e dos 

provocados. 

As hipóteses derivadas desse conjunto de objetivos são de que o aluno que 

comete o bullying tende a se destacar na hierarquia corporal e não ser um 

bom aluno nas demais disciplinas escolares, já, o aluno intimidado ou se 

destaca na hierarquia intelectual ou não se destaca em nenhuma das duas.  
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Método: 

I. Sujeitos: 

47 alunos de duas escolas públicas estaduais, sendo 20 da Escola da 

Região Central e 27 da Região Norte da nona série do Ensino 

Fundamental; a faixa etária variou de 14 a 16 anos. 

 

II. Instrumentos: 

A) Caracterização do Bullying 

O objetivo é o de verificar quais são os alunos que praticam o bullying, quais os 

que sofrem, e quais não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Nesse 

questionário há 10 questões que possibilitam mensurar o quanto cada aluno é 

provocador do bullying e o outro para avaliar o quanto cada aluno é vítima do 

bullying. As questões de 1 a 4 se referem a auto- avaliação quanto à prática de 

bullying; as questões 5, 6 e 7 se destinam a auto-avaliação em relação a ser vítima 

dessa forma de hostilidade.  

 

B) A prática do Bullying e sua relação com desempenho escolar e corporal. 

O objetivo é o de classificar os alunos quanto ao seu desempenho nas duas 

hierarquias escolares: a constituída pelo desempenho acadêmico (hierarquia 

intelectual) e a formada pelo desempenho corporal (hierarquia corporal).   Seleciona, 

por gênero, os melhores e os piores dentro de cada hierarquia segundo a percepção 

dos alunos. A distinção por gênero; justifica-se por ser uma variável importante na 

discussão sobre o Bullying direto e indireto e como o desempenho corporal é em 

geral, considerado distintamente para meninas e meninos, decidimos avaliá-los 

separadamente. Cada aluno nessa direção, deveria indicar os três melhores e três 

piores nas duas hierarquias para cada sexo, não devendo indicar a si mesmo. 

Optamos por considerar a percepção dos colegas em relação aos melhores e 

piores desempenhos dos alunos, e não as notas ou a indicação de professores, pois 

um aluno considerado bom, participante, que demonstra conhecimentos nas aulas 

não tem necessariamente boa nota e vice-versa; algo similar pode ser dito do 

desempenho na aula de educação física. Além disso, como se trata da organização 

entre pares nessas hierarquias, pareceu-nos mais adequado que os próprios alunos 

dissessem quem julgam como melhor ou pior desempenho. 

 



26 

 

Questionários Aplicados:  

A) Caracterização do Bullying 

 

1- Você dá apelidos engraçados para seus colegas da escola? 

( ) nunca  ( ) algumas vezes  ( )frequentemente 

2- Você chama os outros de apelidos engraçados dados aos seus colegas da 

escola? 

( ) nunca  ( ) algumas vezes  ( )frequentemente 

3- Você ameaça bater em seus colegas? 

( ) nunca  ( ) algumas vezes  ( )frequentemente 

4- Você bate em seus colegas? 

( ) nunca  ( ) algumas vezes  ( )frequentemente 

5- Você é chamado por apelidos humilhantes por seus colegas? 

( ) nunca  ( ) algumas vezes  ( )frequentemente 

6- Os seus colegas ameaçam bater em você? 

( ) nunca  ( ) algumas vezes  ( )frequentemente 

7-Os seus colegas batem em você? 

( ) nunca  ( )algumas vezes  ( ) frequentemente 

 

B) A prática do Bullying e sua relação com desempenho escolar e corporal 

 

1- Quem são os três melhores alunos de sua classe nas disciplinas de sala de 

aula? 

2- Quem são as três melhores alunas de sua classe nas disciplinas de sala de 

aula? 

3- Quem são os três piores alunos de sua classe nas disciplinas de sala de 

aula? 

4- Quem são as três piores alunas de sua classe nas disciplinas de sala de 

aula? 

5- Quem são os três alunos que têm melhor desempenho nas atividades da aula 

de educação física e nos esportes? 

6- Quem são as três alunas que têm pior desempenho nas atividades da aula de 

educação física e nos esportes? 
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7- Quem são os três alunos que têm pior desempenho nas atividades da aula de 

educação física e nos esportes? 

8- Quem são as três alunas que tem pior desempenho nas atividades da aula de 

educação física? 

 

O fenômeno bullying vem ocorrendo com muita frequência nas escolas, 

fazendo com que as pesquisas se tornem necessárias e importantes no sentido de 

contribuir na identificação do fenômeno em situação escolar. 

A seguir serão demonstrados através de tabelas os resultados da pesquisa. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Como mencionado no capítulo anterior, a pesquisa de campo foi aplicada 

utilizando como ferramenta para a coleta de dados dois questionários contendo 

questões fechadas e abertas, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de duas 

Escolas Estaduais localizados na cidade de Londrina-PR, os quais serão 

denominados de Escola Central Londrina-PR e Escola Norte Londrina-PR. 

A seguir serão apresentados através de tabelas, os resultados da pesquisa. 

As tabelas apresentam as respostas de ambos os sexos, de acordo com suas 

percepções; os quais indicaram os três primeiros nomes de alunos como os 

melhores, os piores em sala de aula e os melhores e piores no desempenho nas 

atividades de educação física. Primeiramente serão apresentados os resultados da 

pesquisa realizada com os alunos da Escola Central de Londrina-PR. 

Nas tabelas estão evidenciados os três primeiros nomes escolhidos de 

acordo com cada questão. É importante observar que as letras apresentadas nas 

tabelas dizem respeito a inicial dos nomes dos alunos participantes. 

 

4.1 A PRÁTICA DO BULLYING E SUA RELAÇÃO COM DESEMPENHO ESCOLAR E CORPORAL – 

ESCOLA CENTRAL LONDRINA – PR. 

 

Tabela 1: Quem são os três melhores alunos da sua classe nas disciplinas de sala 

de aula?  

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

ALUNOS N % ALUNAS N % 

L 15 31,91 L 13 27,66 

B 11 23,40 I 9 19,15 

T 9 19,15 S 6 12,77 

A 7 14,89 G 5 10,64 

J 2   4,26 B 5 10,64 

R 2   4,26 Y 3   6.38 

G 1   2,12 W 3   6,38 

   A 2   4,26 

   M 1   2,14 

TOTAL 47 100 - 47 100 

n = número  de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014) 
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Tabela 2: Quem são os três piores alunos da sua classe nas disciplinas de sala de 

aula? 

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

ALUNOS N % ALUNAS N % 

J 13 30,95 W 8 20 

W 13 30,95 J 7 17,5 

R 6 14,29 S 7 17,5 

M 6 14,29 F 4 10 

B 4   9,52 B 4 10 

   E 4 10 

   A 4 10 

   P 1 2,5 

   T 1 2,5 

TOTAL 42 100  40 100 

n = número  de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  

Fonte: Autora da pesquisa (2014) 

 

Tabela 3 - Quem são os três alunos que têm melhor desempenho nas atividades 
de educação física?  

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

ALUNOS N % ALUNAS N % 

A 13 28,26 L 14 31,82 

R 10 21,74 H 8 18,18 

Y 8 17,40 K 5 11,36 

S 7      15,20 Y 5 11,36 

W 4  8,70 S 4 9,09 

T 2  4,35 M 4 9,09 

J 2  4,35 E 2 4,55 

   A 2 4,55 

TOTAL 46 100  44 100 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014) 
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Tabela 4 - Quem são os três alunos que têm pior desempenho nas atividades de 
educação física?   

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

ALUNOS N % ALUNAS N % 

T 10 25,64 A 9 23,69 

B 9 23,08 D 5 13,16 

M 8 20,51 E 5 13,16 

L 8 20,51 J 5 13,16 

J 3  7,70 M 4 10,53 

G 1  2,56 P 3   7,89 

   W 2   5,26 

   S 2   5,26 

            I 2   5,26 

   B 1   2,63 

TOTAL 39 100  38 100 

n = número  de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014) 

 

Nas tabelas de números 1, 2, 3 e 4, buscou-se demonstrar a partir da 

percepção dos alunos entrevistados, os indicados de ambos os sexos, quem seriam 

os melhores e os piores alunos da classe nas disciplinas de sala de aula, e quem 

seriam os que teriam melhor desempenho nas atividades de educação física, e 

os que teriam pior desempenho nesta atividade. 

Como observado, a finalidade das tabelas 1 e 2 é de classificar os alunos 

quanto ao seu desempenho acadêmico (melhores e piores). Neste caso, foram 

selecionados os melhores na tabela 1, de acordo com os alunos entrevistados, 

demonstrando que os três alunos escolhidos de ambos os sexos seriam, segundo a 

percepção dos entrevistados, os que melhor conseguem assimilar as matérias. 

Na tabela 2 demonstrou-se, segundo a percepção dos alunos entrevistados, 

os três piores alunos, que seriam os que apresentam maior dificuldade de 

assimilar os conteúdos das matérias. 

As tabelas 3 e 4 tiveram a finalidade de classificar através dos resultados 

quem são os três alunos quanto ao seu desempenho (melhores e piores) nas 

atividades de educação física.  

Ao observar os resultados das tabelas, foi apontado que o aluno (R) do sexo 

masculino aparece na tabela 2, em terceiro lugar com 6 votos (14,29%) recebidos, 

como pior aluno em classe nas disciplinas de sala de aula, aparecendo também 
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na tabela 3, em segundo lugar, com 10 votos (21,74%) recebidos, estando entre os 

três que tem melhor desempenho nas atividades da disciplina de educação 

física, demonstrando ser um aluno com dificuldades em sala de aula por não 

conseguir assimilar as matérias aplicadas, mas que se sobressai na aula de 

Educação Física. 

Adorno (1995) explica que na escola são observados dois tipos de 

hierarquias: “a que classifica os piores e os melhores alunos, segundo o rendimento 

escolar e a que os classifica segundo as habilidades corporais”, estando, segundo o 

autor, o fascismo aliado a essa última contra a primeira das hierarquias citadas.  

Outro aspecto importante a se ressaltar, diz respeito a ambiguidade da 

percepção sobre a intelectualidade em nossa sociedade, que segundo Adorno 

(1995), ao mesmo tempo em que se mostra ser “digna de respeito, por aquilo que 

possibilita na adaptação e na superação dessa, é considerada desprezível, por ser 

considerada frágil frente à força da mesma natureza que se pretende dominar para 

que o homem possa sobreviver”.  

Adorno (1995) ao tratar da ambiguidade frente ao intelectual, que no 

fascismo, segundo o autor, é eliminada, por puro desprezo a tudo o que não 

represente a força, na escola, segundo Crochík (2014, p.14): 

 

[...] pode colocar os que têm bons desempenhos escolares a ser 
invejados e desprezados pelos que não os têm; esse desempenho 
pode representar a valorização do que é frágil, que ao mesmo tempo 
é almejado e, por não ser obtido, é desprezado pelos que não o 
conseguem. Assim, o aluno que obtém bom desempenho escolar 
parece ser um alvo adequado daqueles que não o conseguem, e o 
aluno que se destaca por sua destreza e/ou beleza corporais pode 
ser tanto aquele que exerce a violência de formas diversas sobre os 
mais fracos ou um modelo que serve de contraponto ao 
desenvolvimento intelectual.  

 

Já na tabela 3, a aluna (L) do sexo feminino escolhida como a melhor nas 

atividades de Educação Física com 14 (quatorze) ou 31,82% dos votos recebidos, 

aparece também na tabela 1 em primeiro lugar, com 13 (treze) ou 27,66% dos votos 

recebidos dos seus amigos de classe como a melhor de classe nas disciplinas de 

sala de aula. 

No caso acima, remetemo-nos ao fenômeno bullying relacionado ao poder 

do mais forte sob o mais fraco, ou seja, “uma forma de ofensa ou agressão de uma 
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pessoa ou um grupo sobre alguém mais fraco ou mais vulnerável”. (BALLONE, 

2011, p. 1; FANTE, 2012, p. 28) e a aluna ocupa nessa direção, uma posição que a 

coloca num lugar privilegiado, popular, uma vez que é considerada a melhor tanto no 

desempenho escolar, quanto corporal. 

Portanto, observamos que dos dois alunos classificados pelos colegas de 

classe, um do sexo masculino, que segundo a indicação, seria o pior nas disciplinas 

de sala, mas popular nas aulas de Educação Física e a aluna escolhida que 

apresentou-se bem nas atividades em sala e nas atividades de Educação Física, 

podem apresentar traços tanto de possível agressor, por ser considerado pelos 

demais como superior, ao demonstrar poder de liderança sobre os demais e por 

estar localizado na hierarquia de desempenho corporal, que como citado 

anteriormente, ocupa um lugar social privilegiado em detrimento ao desempenho 

escolar. 

Já a aluna embora apresente bom desempenho escolar, o que poderia ser um 

alvo propício daqueles que não possuem tal desempenho, ocupa 

concomitantemente, o posto de alguém que detém destreza e rendimento esportivo, 

servindo como “escudo” para uma possível retaliação por seu desenvolvimento 

intelectual. 
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4.2 A PRÁTICA DO BULLYING E SUA RELAÇÃO COM DESEMPENHO ESCOLAR E CORPORAL - 

ESCOLA NORTE LONDRINA-PR. 

 
Tabela 1 - Quem são os três melhores alunos da sua classe nas disciplinas de 
sala de aula? 

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

ALUNOS N % ALUNAS N % 

E 26 32,91 B 24      32,00 
L 17 21,52 V 20 26,67 
J 8 10,13 G 12      16,00 
R 7   8,86 K 6  8,00 
C 5   6,32 M 3        4,00 
G 4   5,06 L 4   5,34 
T 3   3,80 F 2   2,67 
S 2   2,53 J 2   2,67 
F 2   2,53 T 1   1,34 
N 2   2,53 E 1   1,34 
B 1   1,28    
H 1   1,28    
A 1   1,28    

TOTAL 79 100  75 100 

n = número  de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014) 

 

Tabela 2 - Quem são os três piores alunos da sua classe nas disciplinas de sala 
de aula? 

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

ALUNOS N % ALUNAS N % 

P 19 26,39 T 17 30,36 
A 12 16,67 A 15 26,78 
G 7   9,72 R   5   8,93 
D 7   9,72 K   4   7,14 
H 6   8,33 E   4   7,14 
S 5   6,95 J   4   7,14 
C 4   5,55 H   3   5,36 
T 4        5,55 N   2   3,57 
E 2   2,78 L   1   1,79 
R 2   2,78 M   1   1,79 
M 2   2,78    
J 2   2,78    

TOTAL 72 100  56 100 

n = número de votos recebidos     % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014) 
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Tabela 3 - Quem são os três alunos que têm melhor desempenho nas atividades 
de Educação Física?                                                          

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

ALUNOS N % ALUNAS N % 

G 14  20,29 V 14       25,00 
P 10  14,50 L   9   16,07 
S 9  13,04 B   7  12,50 
F 8  11,59 E   5    8,93 
E 6    8,69 P   5    8,93 
A 6    8,69 M   3    5,36 
B 4    5,80 N   3    5,36 
T 3    4,35 G   3    5,36 
D 2    2,90   R   2    3,57 
J 2    2,90 K   2    3,57 
R 2    2,90 A   2    3,57 
N 1    1,45 J   1    1,78 
R 1    1,45    
C 1    1,45    

TOTAL 69      100  56       100 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014) 

 

Tabela 4 - Quem são os três alunos que têm pior desempenho nas atividades de 
Educação Física?                                                          

GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

ALUNOS N % ALUNAS N % 

R 10   18,87 A 9 13,85 
M 9   16,98 J 8 12,30 
L 8   15,10 T 8 12,30 
N 6   11,32 M 7 10,77 
D 5         9,43 G 6    9,23 
A 3    5,66 T 6   9,23 
D 2    3,77 E 4    6,15 
S 2    3,77 P 3    4,62 
C 2    3,77 V 3   4,62 
T 2    3,77 H 3    4,62 
G 1    1,89 K 3    4,62 
J 1    1,89 B 3    4,62 
E 1    1,89 L 2    3,07 
H  1    1,89    

TOTAL 53       100  65       100 

n = número  de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014) 

 

Utilizando as mesmas questões aplicadas na Escola Central, as tabelas de 

números 1 a 4, buscou demonstrar a partir da percepção dos alunos entrevistados, 
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os indicados de ambos os sexos, quem seriam os melhores e os piores alunos da 

classe nas disciplinas de sala de aula, e os que seriam considerados os melhores 

e os piores no desempenho nas atividades de educação física. 

A finalidade das tabelas 1 e 2 foi de classificar os alunos quanto ao seu 

desempenho acadêmico (melhores e piores). Neste caso, foram selecionados os 

melhores na tabela 1, de acordo com os alunos entrevistados, demonstrando que os 

três  primeiros alunos  escolhidos de ambos os sexos seriam, segundo a percepção 

dos entrevistados, os que melhor conseguem assimilar as matérias. 

Na tabela 2 demonstrou-se, segundo a percepção dos alunos entrevistados, 

os três piores alunos, que seriam os que apresentam maior dificuldade de 

assimilar os conteúdos das matérias. As tabelas 3 e 4 tiveram a finalidade de 

classificar através dos resultados quem são os três alunos quanto ao seu 

desempenho acadêmico (melhores e piores) nas atividades de educação física.  

Ao observar os resultados das tabelas, foi apontado que o aluno (P) do sexo 

masculino aparece na tabela 2, em primeiro lugar com 19 (dezenove) ou 26,39% dos 

votos recebidos, como pior aluno em classe nas disciplinas de sala de aula, 

aparecendo também na tabela 3, em segundo lugar, com 10 (dez) ou (14,50%) de 

votos recebidos, estando entre os três que tem melhor desempenho nas 

atividades da disciplina de educação física, demonstrando que é um aluno com 

dificuldades de assimilação em sala de aula por não conseguir apreender as 

matérias aplicadas, mas que se sobressai na aula de Educação Física. 

Do sexo feminino apareceram duas alunas que foram escolhidas de acordo 

com os resultados apresentados na tabela 2, como as piores em classe nas 

disciplinas de sala de aula sendo elas, em segundo lugar aluna (A) com 15 

(quinze) ou 26,78% dos votos recebidos e a aluna (T) com  17 (dezessete) ou 

30,36% votos recebidos. Estas mesmas alunas aparecem na tabela 4, sendo 

classificadas como as com pior desempenho nas atividades de Educação Física, 

sendo, em primeiro lugar a aluna (A) com 9 (nove) ou 13,85% dos votos recebidos e 

a aluna (T) em segundo lugar com 8 (oito) ou 12,30% votos recebidos. 

Portanto, observamos que três alunos foram classificados pelos colegas de 

classe, um do sexo masculino, que de acordo com a classificação não tem bom 

rendimento nas disciplinas de sala, mas evidencia-se na aula de Educação Física; 

ocupando por tanto, uma posição numa hierarquia valorizada nas relações 

estabelecidas no interior da escola e as duas alunas classificadas como as piores 
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tanto no desempenho em sala de aula, como nas atividades de Educação Física 

poderiam ser possíveis alvos de bullying ao serem consideradas fracas e 

impopulares.    

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DE BULLYING - ESCOLA CENTRAL LONDRINA- PR.  

 

Tabela 1 - Você dá apelidos engraçados para seus colegas da escola?  

Respostas N % 

Nunca 4 20 

Algumas vezes 12 60 

Frequentemente 4 20 

TOTAL 20 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014).    

 

Tabela 2 - Você chama os outros de apelidos engraçados dados aos seus colegas 
de sala? 

Respostas N % 

Nunca 7 35 

Algumas vezes 7 35 

Frequentemente 6 30 

TOTAL 20 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Tabela 3 - Você ameaça bater em seus colegas?  

Respostas N % 

Nunca 13 65 

Algumas vezes 3 15 

Frequentemente 4 20 

TOTAL 20 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Tabela 4 - Você bate em seus colegas?  

Respostas N % 

Nunca 13 65 

Algumas vezes 5 25 

Frequentemente 2 10 

TOTAL 20 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  
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Tabela 5 - Você é chamado por apelidos humilhantes por seus colegas? 

Respostas N % 

Nunca 10 50 

Algumas vezes 5 25 

Frequentemente 5 25 

TOTAL 20 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Tabela 6 - Os seus colegas ameaçam bater em você? 

Respostas N % 

Nunca 16 80 

Algumas vezes 4 20 

Frequentemente 0 0 

TOTAL 20 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Tabela 7 - Os seus colegas batem em você? 

Respostas N % 

Nunca 18 90 

Algumas vezes 2 10 

Frequentemente 0 0 

TOTAL 20 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Os resultados obtidos do instrumento aplicado aos 20 alunos da Escola 

Central Londrina –PR sobre a Identificação do Bullying demonstram que: 

Na tabela 1 sobre a questão “você dá apelidos engraçados para seus 

colegas da escola”, dos 20 alunos entrevistados, 12 ou 60% responderam que 

algumas vezes apelidam de forma engraçada seus amigos.  

O fenômeno caracterizado por bullying pode ser classificado por direto e 

indireto como tratamos no primeiro capítulo. Nesse ponto, destacamos que o 

bullying direto diz respeito ao ataque direto às vítimas. São considerados bullying 

direto os apelidos, agressões físicas, ameaças, roubos, ofensas verbais ou 

expressões e gestos que geram mal estar aos alvos (LOPES NETO, 2005). 

Referente a questão “você ameaça bater em seus colegas”, grande parte 

dos entrevistados 13 ou 65% dos alunos responderam que nunca. Na tabela 4 sobre 

a questão “você bate em seus colegas”, o mesmo número de respondentes, 13 ou 

65% também responderam que nunca batem em seus colegas.  
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Na tabela 5, “você é chamado por apelidos humilhantes por seus colegas” 

metade, 10 ou 50% do alunos responderam que nunca e 5 responderam algumas 

vezes e 5 frequentemente, demonstrando desta forma que a metade dos alunos de 

sala recebem apelidos humilhantes o que indica o bullying direto, como mencionado 

anteriormente. 

Na tabela 6, na pergunta sobre “os seus colegas ameaçam bater em você”, 

16 alunos ou 80% responderam que nunca. Na tabela 7, referente a questão “os 

colegas batem em você”, 90% ou 18 alunos responderam que nunca.  

Embora tenha sido respondido em algumas perguntas a opção nunca, 

destacamos que em alguns questionários foram escritos algumas observações pelos 

participantes que demonstram uma compreensão dos questionamentos propostos 

pelos instrumentos, como brincadeiras entre amigos. O mesmo se deu no momento 

da aplicação em que os alunos participantes chamavam em tom de brincadeiras, 

seus pares por denominações muitas vezes provocativas e pejorativas. 

Vale ressaltar como nos indica Fante (2005), que entende-se por bullying um 

fenômeno que se refere a ações agressivas e gratuitas contra uma mesma vítima, 

que ocorrem num período prolongado de tempo e são marcadas pelo desequilíbrio 

de poder. Ele difere de outros tipos de agressões justamente pelo fato de ser um 

comportamento repetitivo, deliberado e intencional, não se referindo a divergências 

de ponto de vista ou de ideias contrárias que provocam desentendimentos e brigas. 

Também pontua que o “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”. (FANTE, 2005, 

p. 28-29). 

 

4.4 INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE BULLYING - ESCOLA NORTE-LONDRINA-PR. 

 

Tabela 1 - Você dá apelidos engraçados para seus colegas da escola?  

Respostas N % 

Nunca 7 26,92 

Algumas vezes 19 73,08 

Frequentemente 0 0 

TOTAL 26 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014).    
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Tabela 2 - Você chama os outros de apelidos engraçados dados aos seus colegas 
de sala? 

Respostas N % 

Nunca 9 34,62 

Algumas vezes 17 65,38 

Frequentemente 0 0 

TOTAL 26 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Tabela 3 - Você ameaça bater em seus colegas?  

Respostas N % 

Nunca 19 73,08 

Algumas vezes 7 26,92 

Frequentemente 0 0 

TOTAL 26 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Tabela 4 - Você bate em seus colegas?  

Respostas N % 

Nunca 20 76,92 

Algumas vezes 6 23,08 

Frequentemente 0 0 

TOTAL 26 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Tabela 5 - Você é chamado por apelidos humilhantes por seus colegas? 

Respostas N % 

Nunca 22 84,61 

Algumas vezes 3 11,54 

Frequentemente 1 3,85 

TOTAL 26 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

Tabela 6 - Os seus colegas ameaçam bater em você? 

Respostas N % 

Nunca 20 76,92 

Algumas vezes 5 19,23 

Frequentemente 1 3,85 

TOTAL 26 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  
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Tabela 7 - Os seus colegas batem em você? 

Respostas N % 

Nunca 23 88,46 

Algumas vezes 2 7,69 

Frequentemente 1 3,85 

TOTAL 26 100% 

n = número de votos recebidos    % = Porcentual de votos recebidos  
Fonte: Autora da pesquisa (2014)  

 

No instrumento de Identificação do Bullying aplicado aos 26 alunos da 

Escola Norte Londrina-PR, foram obtidos os seguintes: 

A tabela 1 sobre a questão “você dá apelidos engraçados para seus colegas 

da escola”, 19 entrevistados ou 73,08% responderam que algumas vezes apelidam 

de forma engraçada seus amigos. Na tabela 2 foi questionado se “você chama os 

outros de apelidos engraçados dados aos seus colegas de sala”, 17 alunos 

(65,38%), dos 26 entrevistados, responderam que algumas vezes colocam apelidos, 

caracterizando, portanto, o bullying direto. 

A partir da tabela 3, todos os alunos entrevistados responderam que nunca 

para a questão “você ameaça bater em seus colegas”, com 19 ou 73,08%, na tabela 

4 sobre a questão “você bate em seus colegas”, 20 ou 76,92% também 

responderam que nunca batem em seus colegas. Na tabela 5, “você é chamado por 

apelidos humilhantes por seus colegas”, 22 ou 84,61% dos alunos responderam 

também que nunca. Na tabela 6 “os seus colegas ameaçam bater em você” 20 

alunos ou 76,92% também responderam nunca, e na tabela 7 “os seus colegas 

batem em você”, 23 alunos ou 88,46% responderam também que nunca foram 

agredidos. 

Portanto, ao observar os resultados, compreende-se que o bullying nas duas 

escolas, ocorre na maioria das vezes, por apelidos, não tendo sido apontado pelos 

entrevistados outras formas de violência, o que não significa que a estrutura das 

relações estabelecidas no interior da escola não sejam alicerçadas por hierarquias, 

como foi possível apreender na aplicação do primeiro instrumento que relacionou 

desempenho escolar e corporal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como observado, este estudo objetivou identificar como o fenômeno bullying 

ocorre no ambiente escolar em escolas de regiões diferentes do município de 

Londrina-PR.  

Necessário pontuar que o bullying compreende várias atividades agressivas, 

na maioria das vezes intencionais e repetitivas, aplicadas às vítimas consideradas 

mais fracas, perseguindo-as e trazendo como consequências angústia e dor. 

A sociedade de modo geral e a escola especificamente, tendem a estimular 

a competição, valorizando-a ao evidenciar os considerados mais aptos em 

detrimento aos considerados frágeis, contribuindo para a estruturação e reprodução 

social de uma hierarquia de poder. 

Esta forma de violência atinge a escola, bem como as relações sociais que 

nesse espaço se estabelecem, ocorrendo muitas vezes de forma velada e com 

frequência, o que nos permite inferir a importância do desenvolvimento de pesquisas   

no sentido de contribuir na identificação do fenômeno em situação escolar e 

reflexões coletivas para o enfrentamento dessa situação cada vez mais presente nas 

escolas.  

Nessa direção, entendemos a necessidade da luta em favor de uma 

educação de qualidade, que promova a inserção das diferenças não como exceção, 

mas sim como condição própria da diversidade humana, promovendo a civilidade 

em seus alunos, isto é, a possibilidade de conviverem pacificamente (CROCHÍK, 

2014). 

À escola cabe a importante tarefa de atender aos alunos em suas 

especificidades, desenvolvendo estratégias e ambientes que permitam a superação 

das dificuldades, o convívio entre as diferenças e a articulação entre as finalidades 

educativas e as necessidades dos alunos. 

Refletir sobre a violência escolar afigura-se nesse sentido, como tema de 

grande relevância não somente por sua crescente presença no cenário escolar, 

mas, principalmente, pela possibilidade de buscarmos juntos caminhos de 

enfrentamento a um fenômeno que não deve ser tratado de modo naturalizado, 

como ‘brincadeira’, mas sim, tomarmos consciência dos prejuízos que este 

fenômeno pode acarretar no processo de formação dos sujeitos que tanto ocupam o 

lugar de agressor, quanto de vítima. Ambos merecem atenção. 
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Por fim, ainda que haja outras questões possíveis de serem discutidas quanto 

à violência escolar e que não tenha sido possível a coleta de um número maior de 

dados devido às condições objetivas do momento de aplicação dos instrumentos 

nas escolas, é possível afirmar não só a multiplicidade de aspectos relacionados ao 

fenômeno, como a necessidade cada vez maior de pesquisas, intervenções, 

debates, dada a complexidade e abrangência do tema. 
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TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para os educadores)  

O objetivo da presente pesquisa é investigar atitudes em relação ao bullying 

na escola brasileira.  

A participação na pesquisa é absolutamente voluntária, sendo que qualquer 

participante pode decidir por se retirar dela a qualquer momento, não acarretando 

qualquer conseqüência, penalizações ou prejuízos.  

É garantido a todos os participantes absoluto sigilo quanto a suas 

identidades.  

Muito provavelmente os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados em 

futuras publicações científicas, ficando garantido, também nesses casos, o mais 

absoluto sigilo quanto à identidade dos participantes.  

Os participantes podem pedir esclarecimentos aos pesquisadores em 

qualquer momento da pesquisa, podendo inclusive pedir esclarecimento em 

momentos posteriores a sua aplicação. Para isso deixamos disponível um endereço 

para contato.  

Tendo ciência disso, eu, 

_____________________________________________, dou meu consentimento 

livre e esclarecido à participação na presente pesquisa e a utilização dos dados 

obtidos em futuras publicações científicas.  

 

Londrina, ____ de ________________ de 2015. 

 

______________________________ 

Assinatura 

 

 


