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RESUMO: 

O presente trabalho trata-se de um estudo sobre o bullying escolar, que é um problema 
cada vez mais perceptível dentro da realidade das escolas. O objetivo geral desse 
trabalho é investigar como o professor deve ser treinado durante o curso e dentro da 
própria sala de aula para lidar com os conflitos dos alunos, ou seja, mostrar a força que 
o professor exerce dentro da sala de aula, tanto como aquele que ensina quanto aquele 
que aprende, onde pode usar práticas pedagógicas para diminuir uma problemática tão 
frequente. Com isso, se deve pensar em soluções para o problema que consigam 
entrelaçar a família e a escola, usando as práticas pedagógicas que podem e devem 
ser utilizadas como meio de prevenção e combate a práticas que violentam, física e 
psicologicamente, a pessoa humana. Como metodologia, de modo interpretativista e 
analítica dos dados coletados, foi possível perceber que há dúvidas dentro do ambiente 
interno da escola acerca do que vem a ser o Bullying e como prevenir. Após toda 
investigação, propõe-se caminhos de ação preventiva aos atos de violência. Nos casos 
efetivos o combate aos atos violentos constatados, a Pedagogia torna-se um dos 
caminhos possíveis para combater os conflitos, uma vez que a educação e a 
conscientização fazem parte da preparação das pessoas para a construção de espaços 
sociais mais harmônicos. 
 
Palavras-chaves: Bullying; Pedagogia; Escola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

 
The present work deals with a study on school bullying, which is an increasingly 
perceptible problem within the reality of schools. The general objective of this work is to 
investigate how the teacher should be trained during the course and within the 
classroom itself to deal with the students' conflicts, that is, to show the strength that the 
teacher exercises within the classroom, as much as that who teaches how much he 
learns, where he can use pedagogical practices to reduce such a frequent problem. 
With this, one must think of solutions to the problem that can interweave the family and 
the school, using pedagogical practices that can and should be used as a means of 
preventing and combating practices that physically and psychologically violate the 
human person. As a methodology, in an interpretative and analytical way of the data 
collected, it was possible to perceive that there are doubts within the internal 
environment of the school about what is to be Bullying and how to prevent. After all 
investigation, it is proposed ways of preventive action to acts of violence. In effective 
cases, the fight against violent acts, Pedagogy becomes one of the possible ways to 
fight conflicts, since education and awareness are part of preparing people for the 
construction of more harmonious social spaces. 

Key-words: Bullying; Pedagogy; School. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O bullying sempre foi um problema grave e cada vez mais perceptível dentro da 

sociedade. Dentro do ambiente escolar, o conflito existente vem crescendo cada vez 

mais, e dentro dessa perspectiva, é necessário que os educadores, bem como todos os 

outros funcionários que atuam no espaço escolar, hajam com cautela, tomando as 

devidas providências. A função escolar, além de apresentar o sistema de ensino 

tradicional, deve se preocupar em criar tolerância e ordens que sistematizem a 

convivência de forma pacífica. Ensinar o conteúdo específico é tão necessário quanto 

saber lidar com situações conflitantes dentro do espaço juntamente com as pessoas que 

o compõem. 

Atualmente, é muito difícil que nos cursos superiores exista um treinamento 

específico que os ensinem a lidarem com o afeto dos alunos, a como eles convivem e a 

seus conflitos internos. Toda escola deve se conscientizar que os professores precisam 

estar capacitados para intervir nessas situações agressivas, onde saibam diferenciar 

cada ato, e precisam trabalhar técnicas que possam melhorar e ajudar tanto a vítima 

quanto o agressor, sabendo qual a conduta correta para cada tipo de situação. 

Atuar sob a interferência do problema traz uma grande responsabilidade 

profissional. O educador precisa cursar não só o básico, o que considera necessário, 

mas deve estar cada vez mais apto para exercer outras funções dentro da sala de aula, 

como interventor de problemas sociais. O professor precisa de desdobramento, de 

transferir o assunto do dia para uma palestra séria e com informações que ajudem a 

formar a cidadania do ser humano. Matemática, português, e todas as outras matérias 

são processos educacionais importantes para todos, mas a educação em sua forma 

bruta, que atinge o que cada um traz de valor moral, também deve ser debatida dentro 

das escolas.  

O assunto hoje em dia não é tão debatido quanto deveria, pois, para reduzir esse 

grave problema, as práticas pedagógicas devem estar aliadas com profissionais da 

saúde psicológica, com os diretores, coordenadores e principalmente com todos que 

fazem parte do espaço escolar. É necessário interferir no tema, abordar de forma 

precisa, responsável, atuando em palestras as perspectivas educacionais que levem 

cada um a perceber que agressão não é solução para nada. A principal prática 

pedagógica é o conhecimento, é estimular aquilo que os alunos sabem, e a partir disso, 

ampliar esse saber. A escola não pode fechar os olhos pro bullying, não pode fingir que 

não existe, pois, o problema afeta toda a estrutura de convivência do espaço. Portanto, 



a pergunta norteadora desta pesquisa é: Como o educador pode lidar com os 

conflitos do ambiente escolar através de métodos pedagógicos? 

Analisar e investigar como os professores devem ser treinados para lidar com a 

emoção dos alunos é o objetivo geral desta pesquisa. 

Os objetivos específicos são: 

 Investigar as principais motivações do bullying; 

 Analisar como o espaço pedagógico trabalha com essa problemática; 

 Identificar quais os principais pontos que precisam ser estudados dentro 

do espaço escolar; 

 Comparar os índices do nível de conhecimento do assunto com entrevista 

a várias pessoas que fazem parte do ambiente.  

O espaço social escolar abrange diversas funcionalidades, e cada aluno tem sua 

própria personalidade. Cada um age de maneira diferente com o outro, porque todos 

tem algo de diferente. A junção de todas essas maneiras de se expressar e de conviver 

torna as coisas mais fáceis para que haja prática do bullying. Infelizmente, existe uma 

problemática muito séria diante de alguns alunos, que é a questão da superioridade. Na 

maioria das vezes, o ambiente é divido em grupos, as pessoas fazem suas amizades e 

se relacionam com aquele grupo nos quais se identificam. Não é difícil achar um 

determinado conjunto de pessoas que querem se destacar mais, seja na fala, nas ações, 

na personalidade. Essa questão abrange um ponto importante para entender como o 

bullying funciona: Ter em mente que ser superior, por condições financeiras, status ou 

melhores condições, acaba tornando essas mesmas pessoas os próprios agressores. 

Achar que os mais estudiosos são pessoas banais, fracas, indefensíveis e deve ser 

agredido, é um dos conceitos que os agressores estabelecem, bem como com pessoas 

com menos condições. 

Hoje em dia vemos diariamente nos meios de comunicação as notícias que 

alunos se suicidam por não aguentarem a pressão do bullying. É notório que o problema 

cresce de forma desordenada, e por ser tão atual e por estar cada vez mais trazendo 

consequências mais graves, ele foi o escolhido. A educação funciona como meio para 

o processo formador do indivíduo, que deve exercer sua cidadania dentro da sociedade 

da forma mais concisa. Educar é ajudar cada um a serem pessoas melhores, a procurar 

o seu melhor. Na escola, o docente precisa estar ciente de todos os desafios que ele 

pode enfrentar, e estudar práticas pedagógicas que ajudem a resolver esses desafios. 

O tema também traz desafios, que podem ser vistos nos mínimos detalhes, e apresenta 

principalmente o grande desafio que os educadores têm em transformar a situação em 

uma consciência de que isso é errado. 



Verificar e formular o aprofundamento do processo do professor como educador 

e como pessoa que lida com conflitos que são externos ao conteúdo escolar. 

Caracterizar quais são as formas que os educadores juntamente com outros 

profissionais podem intervir em relações interpessoais de seus alunos, bem como 

garantir um ambiente mais seguro. Detectar quais são os melhores instrumentos que 

devem ser usados para conscientizar os alunos, como aliar a tecnologia para formular 

vídeos, exercer palestras, promover debates, usar o Datashow dentro das salas de aula 

para mostrar histórias que intitulem o bullying, onde os alunos possam perceber que o 

problema é sério e requer ajuda por parte de todo mundo. Depois de utilizar todos esses 

meios, o educador pode pedir de cada um o que entendeu, o que acha sobre o tema e 

quais são as condutas que podem ser feitas para isso se reduzir. O conhecimento mais 

aprofundado é parte do processo que leva o indivíduo a assegurar o bem-estar do outro, 

criando uma parede contra o bullying, o que pode ajudar cada vez mais pessoas a 

pararem de praticar. 

O mundo vive uma intensidade de conflitos agressivos, isso pode ser percebido 

no noticiário diariamente. O que justifica esta pesquisa é a relação ao educador e a 

todos os funcionários da escola, pois eles são pessoas fundamentais que podem reduzir 

o problema. Outro fato é que o curso foca muito mais em formar o profissional que dá 

aula, e não o profissional que ajuda no processo emotivo de cada um. Por isso, faz-se 

necessário que a vontade de ajudar seus alunos seja suficiente para conseguir buscar 

conhecimentos mais profundos de como agir em situações diferentes das que estão 

acostumados. É importante trabalhar o assunto, pois além de uma violência tão grande 

quanto é o bullying poder ser reduzida, o professor e o aluno também crescem como 

pessoa. 



2. BULLYING E SUAS DEFINIÇÕES 
 
 

O bullying é um fenômeno mundial que traz um grande problema para a 

sociedade, sendo a partir da década de 1970 o surgimento maior de um interesse para 

estuda-lo e analisa-lo. Esse problema se desenvolveu ao longo dos anos através de 

condutas opressoras e violentas que visam ferir a vítima de alguma forma, seja 

fisicamente ou psicologicamente, acarretando muitos aspectos negativos na vida das 

pessoas, conduta essa que permanece até os dias de hoje. Um dos locais que mais se 

pode perceber a prática de atitudes que são enquadradas nas ações do bullying é na 

escola. Segundo RAMOS (2008), o bullying ocorre quando um ou mais alunos começam 

a perseguir outro aluno de maneira preconceituosa, racista, com apelidos cruéis, 

excluindo-o das atividades escolares e ridicularizando-o na frente das pessoas, 

mostrando um comportamento agressivo e normalmente sem uma razão específica. É 

perceptível que precisa existir um trabalho entre a escola e a família para que a 

discussão sobre o assunto seja posta cada vez mais em prática, tentando assim, 

diminuir a existência do problema. Para isso, a justiça também deve intervir com o 

objetivo de atingir os princípios morais e sociais que todo cidadão tem por direito 

(GUIMARÃES, 2009). 

As opiniões de RAMOS (2008) e GUIMARÃES (2009) se associam a reflexão de 

Maluf (2009), que afirma que as crianças estão se tornando cada vez mais agressivas, 

facilitando assim, que o risco de condutas violentas com outra pessoa seja alto. 

 
O risco do aparecimento de condutas violentas e de jovens envolvidos para 
que o bullying se desenvolva podem ser: ter vivido cenas violentas ou sofrido 
violência, abuso sexual, físico, excessiva exposição à violência através de 
jogos, televisão, uso de drogas e álcool, fatores socioeconômicos 
prejudicados, família desestruturada, problemas psiquiátricos, entre outros. 
MALUF (2009). 
 

Segundo SILVA (2006), o bullying é um problema que pode levar ao suicídio. A 

pessoa sofre calada, possui dificuldades de se relacionar, se sente inferior diante dos 

outros, provoca fobia social, psicoses, depressão e baixo rendimento escolar. De acordo 

com FANTE (2005, p. 168): o comportamento agressivo ou violento nas escolas é hoje 

o fenômeno social mais complexo e difícil de compreender, por afetar a sociedade como 

um todo, atingindo diretamente as crianças de todas as idades, em todas as escolas do 

mundo. Com base na opinião dos autores, é possível entender porque o bullying se 

tornou um fenômeno cada vez mais predominante no mundo moderno, sendo 

influenciado por diversos fatores, desde a convivência familiar com situações 



problemáticas até pontos mais graves que geram vítimas indefesas.  

Como visto anteriormente, é impossível negar a importância do papel de 

conscientização sobre o bullying como elemento central nos processos da busca por 

combatê-lo. Mas, em termos conceituais, o que é exatamente o bullying escolar? E quais 

são suas causas e consequências? Segundo LOPES NETO (2005), diferentes tipos de 

envolvimentos podem ser vistos em situações de violência na fase da infância e da 

adolescência, a exemplo do bullying e da vitimização. Para ele: 

 

O bullying diz respeito a uma forma de afirmação de poder interpessoal por 
meio da violência. A vitimização ocorre quando uma pessoa é receptora da 
agressão de outra mais poderosa. Tanto o bullying como a vitimização têm 
consequências negativas imediatas e tardias sobre todos os envolvidos: 
agressores, vítimas e observadores.  LOPES NETO (2005) 

 

Para Abramovay (2003), a sociedade vem demonstrado preocupação com a 

violência no âmbito escolar, pois ela além de atingir os alunos, também afeta pais, 

professores e diretores. Para ela, as causas e consequência da violência nesse contexto 

são inúmeras, por isso, torna-se fundamental conhecer, interrogar e construir uma visão 

crítica sobre o fenômeno. Já a escola, em seu papel de prevenir as práticas do bullying 

deve ser capaz de ter um posicionamento mais apropriado dentro da sociedade, 

aplicando métodos e ensinamentos diferentes aos alunos, podendo assim, com a ajuda 

das práticas pedagógicas, evitar o problema. Segundo AMORETTI (1992), 

 

A escola precisa gerar um pensamento e uma ação crítica e reflexiva sobre 
o processo da sociedade, se antecipando moral e pedagogicamente a ponto 
de distinguir nas tendências e nas alternativas históricas o traço permanente 
de uma valorização do homem como cidadão de seu tempo. AMORETTI 
(1992, p. 133) 
 

A escola, portanto, serve como formadora da educação das crianças e dos 

jovens, que levam ensinamentos contrários às condutas do bullying, combatendo formas 

agressivas. A vítima do bullying, na maioria das vezes sofre com o problema de maneira 

bastante individual, pois possui medo de contar para alguém e sente pânico de participar 

das atividades escolares com receio de ser ridicularizada na frente de todos mais uma 

vez. Dessa maneira, segundo NETTO, 

 

Ações de envolvimento de professores, pais e alunos é fundamental para a 
implementação de projetos de redução do bullying. A participação de todos 
visa estabelecer normas, diretrizes e ações coerentes. As ações devem 
priorizar a conscientização geral; o apoio às vítimas de bullying, fazendo 
com que se sintam protegidas; a conscientização dos agressores sobre a 



incorreção de seus atos e a garantia de um ambiente escolar sadio e seguro. 
NETTO (2005, p. 169) 
 

 

Já Fante (2004) aponta que é preciso que nos coloquemos abertos ao diálogo e 

estabeleçamos uma relação de confiança com vítimas e agressores: “Como é que eu 

posso  te ajudar?”, “Diga-me, vamos pensar juntos, o que nós podemos fazer para 

resolver essa situação?”. Assim, auxiliamos os envolvidos na violência a encontrar 

caminhos para a superação do problema. Segundo Debarbieux (2002), a violência 

escolar inclui tantos atos de delinquência que estão sujeitos à punição quando aqueles 

que muitas vezes não são levados em consideração por serem mais sutis. A vítima é 

que vai indicar o que é violência ou não, que pode ser tanto física como psicológica. 

Para Carvalho (2007) e Calhau (2008), o bullying ocorre também por características de 

sua personalidade, e não só por fatores individuais que o aluno possui. É comum que 

os estudantes quando estão sozinhos sejam tranquilos e quietos, mas quando estão em 

grupos se tornem outra pessoa completamente diferente, agindo de forma bastante 

problemática junto com aqueles que compõem o grupo. 

Normalmente, quando algum agressor decide praticar bullying com a vítima, ele 

está procurando mostrar sua “força” e querendo chamar atenção de alguém. Para 

Clemente (2008): O praticante deste fenômeno busca: a obtenção de força e poder, 

tornar-se conhecido na escola, disfarçar seus medos aterrorizando os outros e 

descontar nos outros a sua infelicidade ou violência sofrida. O bullying não tem um fator 

geral para existir, pois segundo Martani (2008), para se tornar uma vítima desse 

problema não existe uma regra, todos podem ser alvos, basta apresentar alguma 

diferença ou ter alguma dificuldade. Segundo (LOPES NETO, 2005), os indivíduos que 

sofrem bullying na infância são mais propensos a apresentarem casos de depressão 

quando adultos e de ter uma vida profissional e afetiva mais instável, devido à fragilidade 

dos laços que estabelece. Lopes Neto (2005), Silva (2008) e Calhau (2008) completam 

dizendo que aqueles que praticam também têm grandes chances de se tornar um adulto 

completamente agressivo, adotando condutas completamente erradas. É notório que as 

pessoas acabam ficando com medo quando veem alguma situação assim, pois ficam 

pensando que elas podem ser as próximas vítimas dos agressores. Os danos causados 

são destinados tanto a vítima, ao agressor e as pessoas que estão no mesmo espaço, 

pois todos crescem de alguma forma com medo de agressão e outros cada vez mais 

agressivos. São duas vertentes que precisam ser trabalhadas dentro da escola de 

maneira a buscar delimitar isso, e se possível acabar de vez. 

Com base nas diferentes abordagens conceituais sobre o bullying na escola, é 



possível notar semelhanças e diferenças nas reflexões dos autores que se debruçam 

sobre o tema. Assim, o bullying tem uma capacidade enorme de levar vítimas a 

depressão e a outros tipos de problemas, assim como de transformar o clima do 

ambiente escolar. A maior parte dos autores que se dedicam a estudar o fenômeno do 

bullying concorda que ele é um problema que acarreta inúmeras consequências 

negativas, precisando assim, de uma interação pedagógica entre os profissionais na 

escola e a própria família, que juntas, podem solucionar de alguma forma o problema. 

Barros (1993) segue essa linha de argumentação, afirmando que: 

 

Quando a punição é excessiva, como no caso de pais enfurecidos que 
espancam os filhos procurando eliminar respostas agressivas, o modelo 
agressivo apresentado pelos adultos pode ser imitado pela criança punida. 
No entanto, punições brandas, especialmente críticas verbais podem reduzir 
a agressão. O ideal, para esta autora, seria combinar duas maneiras de 
redução de comportamentos agressivos: a apresentação de modelos 
positivos e o reforço de respostas socialmente aceitas. BARROS (1993, p. 
159) 
 

Entretanto, não se pode deixar de registrar que alguns autores, como Biaggio 

(1976), não acham que seja fácil reduzir o comportamento agressivo, pois para ele, esse 

comportamento é reforçado diariamente de maneira bastante inconsistente. Para ele: É 

frequente nas escolas e nas famílias, a agressão trazer recompensas em algumas 

situações, em outras trazer punição e em outras situações ainda, não ter consequência 

nenhuma. (Biaggio, 1976, p. 173). 

Para combater o bullying as soluções não são simples, pois ele é um problema 

que possui uma complexidade grande de violência, onde envolve muitos fatores físicos 

e psicológicos que podem destruir a vida de alguém. Ou seja, não existe uma maneira 

ideal de lidar com o problema, não existe uma solução que é usada em todas as 

situações, é impossível, pois o bullying se manifesta de formas diferentes com pessoas 

diferentes. Isso faz necessário que a escola desenvolva suas estratégias pedagógicas 

de acordo como cada caso acontece, ou seja, é necessária uma solução para cada tipo 

de ação violenta. Nesse sentido, Fante (2005) e Monteiro (2008) afirmam que a forma 

como a escola intervém e previne a ação do bullying depende essencialmente da 

consciência de todos que fazem parte da rede escolar sobre a existência do problema 

e principalmente das consequências que ele traz. Para eles, as pessoas precisam 

entender que o bullying existe em todos os graus dentro da nossa realidade, e que ele 

independe da classe social, da escola ou de qualquer outro fator.  

É necessário que as pessoas entendam que ele gera outras formas de violência, 

e aí sim se pode esperar um sucesso no combate a violência na escola, pois o primeiro 



passo a ser dado é ser consciente que o problema existe. Fante (2005) afirma que os 

pais precisam refletir sobre suas próprias condutas em relação aos seus filhos e sobre 

como é o modo de educação familiar predominante em casa. Ela ainda diz que os pais 

nem sempre possuem a consciência necessária de que alguns comportamentos que 

seus filhos manifestam são aprendidos em casa, ou seja, os filhos repetem atitudes nas 

quais eles estão acostumados a visualizar. A autora defende que a presença dos pais 

no acompanhamento da vida escolar dos seus filhos é essencial para que eles não se 

tornem agressores, é preciso incentivar os seus filhos aos estudos e corrigir aquilo que 

consideram errados. Esse acompanhamento de perto pode ajudar a diminuir o número 

de vítimas da violência dentro da escola. O papel que a família exerce junto com a escola 

precisa ser colocado em um único quadro, pois os dois juntos conseguem ajudar muito 

mais seus filhos e alunos. As práticas pedagógicas, segundo os autores citados, são 

essenciais para cada tipo de problema, e dessa forma, os responsáveis devem estar 

preparados para todas as situações. 

 



 

3. CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 
 

O projeto de pesquisa se configura numa pesquisa qualitativa e quantitativa, que 

de acordo com Minayo (1999), na abordagem qualitativa não podemos pretender 

encontrar a verdade com o que é certo ou errado, ou seja, devemos ter como primeira 

preocupação à compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade.   

A pesquisa foi realizada dentro da escola, e os instrumentos da coleta de dados 

foram aplicados ao diretor, coordenador, doze alunos (sendo sete meninas e cinco 

meninos) e cinco professores (dois homens e três mulheres) no ano de 2017. Todos 

responderam as questões de maneira individual, nos horários livres de aula e a 

entrevista foi feita no horário de intervalo. 

A solicitação para a autorização da coleta de dados foi referida a diretoria da 

escola, que concedeu permissão e também colaborou com as respostas. Os 

instrumentos utilizados constituíram-se em um questionário fechado, com nove 

perguntas e uma entrevista com cinco perguntas, destinadas a quatro pessoas, sendo 

dois alunos, o coordenador e o diretor. Na elaboração da pesquisa, procurei investigar 

o conhecimento dos sujeitos sobre as consequências que o bullying pode trazer para 

a vida das pessoas, e como os professores juntamente com outros profissionais da 

educação podem usar procedimentos pedagógicos para amenizar os conflitos 

existentes dentro do ambiente escolar. 

A pesquisa foi feita através do ato voluntário dos participantes para colaboração 

do tema em estudo, sendo garantido a eles o direito de abandonar o procedimento a 

qualquer momento. O anonimato dos participantes é garantido desde o início da 

preparação dos instrumentos de coleta, haja vista que com base na resposta dos 

indivíduos, poderei fazer a análise dos dados coletados e concluir as questões 

propostas na investigação em questão. A pesquisa possui mais benefícios do que 

riscos, pois propicia as pessoas a refletirem sobre questões importantes podendo 

descrever suas próprias opiniões. Fazendo referência a Resolução 196/96, ela trata 

de diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e 

é baseada nos principais documentos internacionais que apresentam critérios 

semelhantes. Segue, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, quatro referenciais 

básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, visando 

assegurar os direitos e deveres relacionados à comunidade científica, aos sujeitos da 

pesquisa e ao Estado. 

Para a análise dos dados, foi utilizada a construção de um sistema de 



categorias com os dados da entrevista e do questionário, possibilitando assim, uma 

visão detalhada das respostas dos indivíduos. Depois de feita a coleta dos dados, 

utilizei o Microsoft World para digitar as respostas da entrevista, que na hora foram 

anotadas em um caderno. Já o questionário foi analisado nas próprias folhas 

impressas que foram entregues e respondidas pelos participantes. A análise do 

questionário foi feita de maneira bastante específica, observando quantas pessoas 

responderam a mesma alternativa e quantas pessoas respondem alternativas 

diferentes, e se o resulto foi mais positivo ou negativo. 

Já a análise da entrevista foi feita com base no relato das pessoas, na opinião 

delas sobre o assunto proposto, de modo que pudesse chegar a uma proposta que 

concluísse de maneira geral o que esses sujeitos pensam. 



4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
 
 

Este capítulo apresenta a análise do conteúdo da entrevista e do questionário 
com os funcionários e alunos da rede escolar. 

 

4.1 Categorias e universo da pesquisa 
 

Conforme descrito na metodologia deste trabalho, um estudo de caso supõe 
diversas fontes de evidência. Nesse estudo os dados foram coletados principalmente 
através de duas formas: a entrevista e a realização da aplicação do questionário às 
pessoas da escola. 

Para definir a estrutura da análise de dados, foi adotada a divisão a partir das 
categorias estabelecidas conforme previsto na elaboração do roteiro de entrevista. 
Sendo assim, foram estabelecidas quatorze categorias: 

 

 As consequências do Bullying; 

 Medidas importantes para solucionar o problema 

 Os motivos pelos quais o Bullying ainda é muito presente 

 A solução mais eficaz na atualidade 

 Técnica de conscientização sobre o bullying 

 A atuação da escola com a família 

 O método na hora da conversa 

 Os sinais do bullying 

 A diferença da brincadeira para o bullying 

 O papel fundamental da pedagogia 

 O suporte da escola as vítimas 

 O alvo escolar 

 As consequências do bullying 

 Os problemas dos agressores 

 

 
4.2  As consequências do Bullying 

 
A análise da pesquisa indica que as consequências do bullying, para a maioria 

das pessoas, são bem graves e precisam ser avaliadas e revistas de maneira peculiar, 
analisando caso por caso. Com base na pesquisa aplicada, as perguntas se referiam 
aos problemas causados pelo bullying, ou seja, suas consequências, sua atuação no 
espaço escolar, a solução e as medidas pedagógicas que devem ser tomadas para o 
combate, que tinham alternativas de A a C. A primeira pergunta se referia a quais os 
problemas mais graves que o bullying escolar pode trazer, onde tinha como 
alternativas: 

 

4.2.1 Problemas psicológicos causados pelos agressores, que além de fazer 
medo à vítima, a deixa com medo, insegura e com baixa estima. 

 



4.2.2 Dificuldades de se relacionar socialmente, não ter mais amigos por perto 

e sempre se sentir sozinho. 

4.2.3 Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 

podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

 

As pessoas que foram aplicadas a entrevista responderam da seguinte maneira: 

 
 

Quadro 1: Os problemas mais graves do bullying escolar 
 

Número Alternativas escolhidas 

1 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

2 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

3 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

4 Letra A: Problemas psicológicos causados pelos agressores, que além de fazer 
medo à vítima, a deixa com medo, insegura e com baixa estima. 

5 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

6 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

7 Letra A: Problemas psicológicos causados pelos agressores, que além de fazer 
medo à vítima, a deixa com medo, insegura e com baixa estima. 

8 Letra B: Dificuldades de se relacionar socialmente, não ter mais amigos por perto 
e sempre se sentir sozinho. 

9 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

10 Letra A: Problemas psicológicos causados pelos agressores, que além de fazer 
medo à vítima, a deixa com medo, insegura e com baixa estima. 

11 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

12 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

13 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

14 Letra B: Dificuldades de se relacionar socialmente, não ter mais amigos por perto 
e sempre se sentir sozinho. 

15 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser 



 

 frequentes quando não são denunciadas. 

16 Letra B: Dificuldades de se relacionar socialmente, não ter mais amigos por 
perto e sempre se sentir sozinho. 

17 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

18 Letra A: Problemas psicológicos causados pelos agressores, que além de fazer 
medo à vítima, a deixa com medo, insegura e com baixa estima. 

19 Letra C: Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões 
podem ser frequentes quando não são denunciadas. 

 

 

Conforme é possível observar, apenas 3 pessoas escolheram a alternativa B, que 

diz que os problemas são as dificuldades de se relacionar socialmente. De outro lado, 12 

pessoas escolheram a alternativa C, onde trata da questão da depressão e do suicídio 

por parte das vítimas, e quatro pessoas escolheram a alternativa A, que trata dos 

problemas psicológicos. 

Dessa maneira, se pode analisar que os problemas mais graves que o bullying 

pode trazer para as vítimas é a depressão e o suicídio. Sabemos que o assunto é sério 

e a questão precisa ser analisada cuidadosamente. Muitas vezes as vítimas têm medo 

de contar para alguém a situação pela qual estão passando, e chega um determinado 

momento que elas não aguentam mais e se tornam pessoas tristes, caladas, frias. É 

necessário o acompanhamento da família no comportamento dos filhos, assim como os 

educadores observarem o comportamento que estes têm dentro da sala de aula e sua 

relação com os colegas. 

 
 

4.3  Medidas importantes para solucionar o problema 
 

A segunda pergunta também se referia as consequências que o bullying escolar 

pode trazer e de que forma ele pode ser combatido, onde citava a seguinte questão: Os 

problemas causados as pessoas podem ser solucionados através de muitas medidas. 

Inicialmente, qual a mais importante em sua opinião? A vítima deve procurar: 

a) Alguém próximo da família para contar o que está acontecendo, para que 

assim, tomem uma decisão e solução em conjunto. 

b) O professor ou a direção da escola para informar o problema, detalhando os 

fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções dentro do espaço escolar. 

c) A vítima deve procurar, inicialmente, seu professor para contar o caso em 

questão e ele levar até a diretoria da escola para tomar as devidas providências.



Quadro 2: As medidas inicias para solucionar o problema 
 

Número Alternativa 
escolhida 1 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 

o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 2 Letra B: A vítima deve procurar, inicialmente, a direção da escola para informar o 
problema, detalhando os fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções 
dentro do espaço escolar. 

3 Letra B: A vítima deve procurar, inicialmente, a direção da escola para informar o 
problema, detalhando os fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções 
dentro do espaço escolar. 

4 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 
o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 5 Letra C: A vítima deve procurar, inicialmente, seu professor para contar o caso em 
questão e ele levar até a diretoria da escola para tomar as devidas providências. 

6 Letra B: A vítima deve procurar, inicialmente, a direção da escola para informar o 
problema, detalhando os fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções 
dentro do espaço escolar. 

7 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 
o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 8 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 
o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 9 Letra C: A vítima deve procurar, inicialmente, seu professor para contar o caso em 
questão e ele levar até a diretoria da escola para tomar as devidas providências. 

10 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 
o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 11 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 
o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 12 Letra B: A vítima deve procurar, inicialmente, a direção da escola para informar o 
problema, detalhando os fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções 
dentro do espaço escolar. 

13 Letra B: A vítima deve procurar, inicialmente, a direção da escola para informar o 
problema, detalhando os fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções 
dentro do espaço escolar. 

14 Letra B: A vítima deve procurar, inicialmente, a direção da escola para informar o 
problema, detalhando os fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções 
dentro do espaço escolar. 

15 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 
o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 16 Letra C: A vítima deve procurar, inicialmente, seu professor para contar o caso em 
questão e ele levar até a diretoria da escola para tomar as devidas providências. 

17 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 
o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 18 Letra A: A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar 
o que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em 
conjunto. 19 Letra B: A vítima deve procurar, inicialmente, a direção da escola para informar o 
problema, detalhando os fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções 
dentro do espaço escolar. 

 

Com base nos dados analisados no quadro, se pode observar que a alternativa A 

foi a mais escolhida pelas pessoas. Segundo os dados, a primeira inciativa deve ser 

conversar com a família sobre o problema, para que juntos, possam unir a escola para 

resolver a questão. A minoria das respostas foi a Letra C, a de procurar o professor para 

que este encaminhe o problema para a direção. É notório que os participantes do 

questionário preferem a   ligação 



familiar, e por ser no espaço escolar, possuem medo de contar aos professores e 

serem vítimas de agressões cada vez maiores e piores. Já a alternativa B, de procurar de 

imediato diretamente a direção escolar ficou no meio termo. Muitos confiam no sigilo e no 

trabalho do diretor, mas muitos também se sentem inseguros em sofrerem mais e gerar 

problemas cada vez mais graves. 

Sendo assim, podemos perceber que o combate para o bullying escolar ainda é 

algo que precisa ser muito discutido e revisto dentro da nossa sociedade, pois muitas 

vítimas não contam a ninguém ou não tomam nenhuma outra atitude por medo e 

vergonha. Os professores e todos os funcionários que fazem parte da rede escolar devem 

estar preparados para enfrentar essas situações, buscando, através das práticas 

pedagógicas, fazer a conscientização e o combate ao bullying. 

 
 

4.4  Os motivos pelos quais o Bullying ainda está presente nos 
espaços escolares 

 
A terceira pergunta se referia a atuação do bullying hoje em dia, que está cada vez 

mais frequente. Ela trazia a seguinte questão: O bullying ainda é uma realidade muito 

forte e atuante. Mesmo com iniciativas de conscientização visando acabar com o 

problema, ele ainda é presente. Qual o motivo mais aparente para essa atuação nos dias 

de hoje? As alternativas eram as seguintes: 

4.4.1 A sociedade está cada vez mais agitada e mudada, o mundo vem sendo 

alvo de violências cada vez mais nítidas e de atitudes ruins e errôneas. 

4.4.2 O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

4.4.3 A escola e os responsáveis não estão sabendo lidar com os conflitos, o que 

desencadeia um número maior de pessoas praticando bullying. 

As pessoas que foram aplicadas a entrevista responderam da seguinte maneira: 

 

Quadro 3: Motivos para o bullying ainda ser muito 
presente 

 
 
 
 
 
 
 

 



Número Alternativa escolhida 

1 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

2 Letra C: A escola e os responsáveis não estão sabendo lidar com os conflitos, o que 

desencadeia um número maior de pessoas praticando bullying. 

3 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 
atualmente essa 

4 Letra C: A escola e os responsáveis não estão sabendo lidar com os conflitos, o que 
desencadeia um número maior de pessoas praticando bullying. 

5 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 
6 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

7 Letra C: A escola e os responsáveis não estão sabendo lidar com os conflitos, o que 

desencadeia um número maior de pessoas praticando bullying. 

8 Letra A: A sociedade está cada vez mais agitada e mudada, o mundo vem sendo alvo 

de violências cada vez mais nítidas e de atitudes ruins e errôneas. 

9 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

10 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

11 Letra C: A escola e os responsáveis não estão sabendo lidar com os conflitos, o que 

desencadeia um número maior de pessoas praticando bullying. 

12 Letra A: A sociedade está cada vez mais agitada e mudada, o mundo vem sendo alvo 

de violências cada vez mais nítidas e de atitudes ruins e errôneas. 

13 Letra A: A sociedade está cada vez mais agitada e mudada, o mundo vem sendo alvo 

de violências cada vez mais nítidas e de atitudes ruins e errôneas. 

14 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

15 Letra A: A sociedade está cada vez mais agitada e mudada, o mundo vem sendo alvo 

de violências cada vez mais nítidas e de atitudes ruins e errôneas. 

16 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

17 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

18 Letra C: A escola e os responsáveis não estão sabendo lidar com os conflitos, o que 

desencadeia um número maior de pessoas praticando bullying. 

19 Letra B: O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão queque vem se 

destacando cada vez mais. 



Com base nos dados apresentados no Quadro 3, a maioria dos participantes do 

questionário acham que um dos motivos pelo qual o bullying ainda é bastante atual nos 

dias de hoje é a busca das pessoas pelo poder, pelo primeiro lugar e pelo achismo. Ou 

seja, esse é um dado que reflete bastante na questão do que leva alguém a praticar o 

bullying. Na própria escola, podemos visualizar essa situação de maneira bastante clara: 

O agressor pratica com a intenção de ser o superior da turma e fazer com que as 

pessoas tenham medo dele. Assim sendo, podemos perceber que esse é um problema 

sério, e deve ser cuidado por profissionais do caso, assim como deve ser observado 

pelos educadores e funcionários da escola. 

A alternativa C foi a segunda mais escolhida, as pessoas acham que a escola e 

a família não estão sabendo lidar muito com essa questão, ou seja, o bullying está 

fugindo do controle das pessoas que devem cuidar do caso, onde os agressores podem 

se aproveitar da situação e alarmar cada vez mais os casos dentro da escola, sendo 

assim, bastante frequente no dia a dia. Já a alternativa A foi a menos votada, apesar da 

sociedade está sendo cada vez mais afetada pela violência e por atitudes ruins, o 

bullying tem motivos maiores para continuar em ação na nossa atualidade. 

Sendo assim, fica claro que o problema é muito maior do que pensamos. Deve-

se buscar cada vez mais o combate para o problema, mas ele cresce cada vez mais por 

motivos que são preocupantes. Por isso, por muitas vezes é necessário trabalhar na raiz 

do problema antes de querer erradicar de fato o bullying em si, pois diminuindo as 

causas pelas quais ele acontece, vamos encaminhado para erradica-lo de vez. 

 

 

4.5  A solução mais eficaz na atualidade 

 
A quarta pergunta fazia referência à questão de uma solução para o bullying. A 

pergunta em questão era a seguinte: Achar uma solução concreta para o bullying não é 

uma tarefa fácil. Na realidade, não existe algo completamente eficaz. Mas, em sua 

opinião, qual solução deve ser mais utilizada nos dias de hoje? As alternativas eram as 

seguintes: 

4.5.1 Punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas ao mesmo 

tempo mostrando o ensino do respeito, tolerância e educação. 

4.5.2 Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os 

educadores e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

4.5.3 As campanhas e os debates do tema continuam sendo a melhor forma 

para solucionar o problema, pois gera conscientização. 



Quadro 4: A solução mais correta na atualidade 
 

Número Alternativa escolhida 

1 Letra A: Punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas ao mesmo tempo 

mostrando o ensino do respeito, tolerância e educação. 

2 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

3 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

4 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

5 Letra A: Punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas ao mesmo tempo 

mostrando o ensino do respeito, tolerância e educação. 

6 Letra A: Punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas ao mesmo tempo 

mostrando o ensino do respeito, tolerância e educação. 

7 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

8 Letra A: Punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas ao mesmo tempo 

mostrando o ensino do respeito, tolerância e educação. 

9 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

10 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

11 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

12 Letra A: Punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas ao mesmo tempo 

mostrando o ensino do respeito, tolerância e educação. 

13 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

14 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

15 Letra C: As campanhas e os debates do tema continuam sendo a melhor forma 

para solucionar o problema, pois gera conscientização. 

16 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores 

e a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

17 Letra C:  As campanhas e os debates do tema continuam sendo a melhor forma      
para 



 

 solucionar o problema, pois gera conscientização. 

18 Letra A: Punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas ao mesmo tempo 

mostrando o ensino do respeito, tolerância e educação. 

19 Letra B: Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores e 

a família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

 
 

Com base nos dados obtidos no quadro 4, podemos identificar que a Letra B foi a 

mais escolhida pelos participantes. Segundo eles, a solução deve ser aquela escolhida 

pela família e pela escola. Ou seja, podemos perceber que os dados demonstram que a 

solução varia de caso para caso. Os responsáveis pela situação devem analisar 

cuidadosamente como aconteceu a ação, de que forma aconteceu e quanto tempo vem 

tendo esse fato. A partir disso, devem discutir qual a melhor forma de combater esse 

problema, pois existem casos de gravidade menor e maior, onde ambos precisam ter 

cuidado, atenção e principalmente precisam ser investigados aos mínimos detalhes para 

que possa ser tomada a decisão correta. 

Ainda segundo os dados presentes no quadro, podemos perceber que só duas 

pessoas marcaram a alternativa C. Diante disso, podemos concluir que as campanhas e 

os debates podem sim gerar consciência, mas não é um ponto que deve ser utilizado 

para solucionar a questão como um todo. As pessoas pensam diferente, agem diferente, 

vivem diferente. Ou seja, aplicar essa solução de conscientização sempre que ocorrer o 

bullying não vai punir o agressor, não vai ajudar nem ele nem a vítima a tratar os 

problemas psicológicos causados. É preciso conscientizar, mas não usar desses debates 

e campanhas como elemento primordial e único para ser solução. 

Por último, a alternativa A foi a segunda mais votada. Segundo os participantes, é 

preciso punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas é necessário que ao 

mesmo tempo seja ensinado de forma educativa o erro do bullying, é necessário mostrar 

o respeito ao próximo, a educação. Dessa forma, se pode destacar que a punição quando 

aliada a educação, pode ser uma forma de solucionar o problema de forma mais neutra. 

 

 

4.6  Técnica de conscientização sobre o bullying 

 
A quinta pergunta fazia referência a questão das práticas pedagógicas, e tinha como 

pergunta: As práticas pedagógicas refletem muito o desenvolvimento escolar. Qual 

técnica de conscientização sobre o bullying escolar você acha mais importante quando 

advinda da educação? E tinha as seguintes alternativas: 



A) Os debates, trabalhos ou seminários passados na sala de aula, que faz com 

que os alunos aprendam mais sobre o tema e discutam sobre o mesmo. 

B) Um espaço aberto com psicólogos dentro da escola, onde estes além de 

explicar melhor o assunto pode ajudar tanto quem é vítima quanto quem é 

agressor. 

C) Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 

pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo 

exemplos, causas, consequências e soluções para o tema. 

 
 
 

 
Quadro 5: A técnica de conscientização do bullying escolar 

 

Número Alternativa escolhida 

1 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, 
causas, consequências e soluções para o tema. 

2 Letra B: Um espaço aberto com psicólogos dentro da escola, onde estes além de 
explicar melhor o assunto pode ajudar tanto quem é vítima quanto quem é agressor. 

3 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, 
causas, consequências e soluções para o tema. 

4 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, 
causas, consequências e soluções para o tema. 

5 Letra A: Os debates, trabalhos ou seminários passados na sala de aula, que faz com 
que os alunos aprendam mais sobre o tema e discutam sobre o mesmo. 

6 Letra B: Um espaço aberto com psicólogos dentro da escola, onde estes além de 
explicar melhor o assunto pode ajudar tanto quem é vítima quanto quem é agressor. 

7 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, 
causas, consequências e soluções para o tema. 

8 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, causas, 
consequências e soluções para o tema. 

9 Letra B: Um espaço aberto com psicólogos dentro da escola, onde estes além de 
explicar melhor o assunto também pode ajudar tanto quem é vítima quanto quem é 
agressor. 10 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, 
causas, consequências e soluções para o tema. 

11 Letra A: Os debates, trabalhos ou seminários passados na sala de aula, que faz com 
que os alunos aprendam mais sobre o tema e discutam sobre o mesmo. 

12 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, causas, 
consequências e soluções para o tema. 

13 Letra B: Um espaço aberto com psicólogos dentro da escola, onde estes além de 
explicar melhor o assunto também pode ajudar tanto quem é vítima quanto quem é 
agressor. 14 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, 
causas, consequências e soluções para o tema. 



 

15 Letra A: Os debates, trabalhos ou seminários passados na sala de aula, que faz com 
que os alunos aprendam mais sobre o tema e discutam sobre o mesmo. 

16 Letra B: Um espaço aberto com psicólogos dentro da escola, onde estes além de 
explicar melhor o assunto também pode ajudar tanto quem é vítima quanto quem é 
agressor. 17 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, causas, 
consequências e soluções para o tema. 

18 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, causas, 
consequências e soluções para o tema. 

19 Letra C: Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o bullying 
pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, causas, 
consequências e soluções para o tema. 

 
 

A análise do quadro pode nos mostrar que a técnica de conscientização mais eficaz 

quando advinda da educação é a utilização de projetos escolares. Ou seja, a escola tem 

o papel de educar e formar os alunos para a vida. É necessário debater temas importantes 

da sociedade para que os alunos consigam obter sua própria opinião sobre os fatos, e 

assim, argumenta-los. A alternativa mais escolhida mostra justamente isso, os projetos 

escolares conseguem levar reflexão para as pessoas, ou seja, em um tema como o 

bullying, é necessário discutir os principais pontos, mostrando a cada um as formas pelas 

quais ele pode existir, suas consequências e muito mais. 

A segunda letra mais escolhida foi a B, onde demonstra que as pessoas acham 

necessário o espaço com o psicólogo para que venha a existir a conscientização. É de 

conhecimento geral que o profissional é de extrema importância para ajudar as pessoas, 

e  no caso do bullying, além de poder conscientizar todos os dias os alunos da escola, ele 

também pode ajudar as vítimas que com que ele desabafa sobre o problema, pode ajudar 

o agressor a ser uma pessoa íntegra novamente, ou seja, é uma pessoa que se faz 

necessária dentro da escola para ajudar a combater, junto com a direção e a família, 

problemas sociais graves que ocorrem dentro da própria escola. 

Já a alternativa A foi a menos escolhida, pois as pessoas acham que os debates e 

os trabalhos não são tão benéficos quanto às outras técnicas. É claro que realizar um 

estudo mais detalhado sobre o tema vai trazer mais conhecimento e noção de que é 

errado, mas segundo os dados, as outras técnicas devem funcionar melhor, aumentando 

o número de pessoas cientes do problema, a fim de combatê-lo. 

 
 

4.7  A atuação da escola com a família 

 
A sexta pergunta fazia referência à família e a escola, e tinha como questão: A 

família e a escola, quando integradas, conseguem desenvolver um trabalho disciplinar 

para o aluno. 



Nos casos de bullying, qual a atitude mais correta, no seu ponto de vista, que a 

escola deve propor junto com a família? E tinha como alternativas: 

4.7.1 Fazer uma avaliação psicológica com a vítima, mostrando segurança e 

confiança por parte da escola e da família para que o trauma não fique e ela não sinta 

medo. 

4.7.2 Propor uma conversa entre a família da vítima e do agressor, a fim de buscar 

uma solução e punir o agressor da forma que precisa ser feita. 

4.7.3 Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 

aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 

descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

 
 

Quadro 6: A escola atuando com a família 
 

Número Alternativa escolhida 

1 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

2 Letra A: Fazer uma avaliação psicológica com a vítima, mostrando segurança e 
confiança por parte da escola e da família para que o trauma não fique e ela não sinta 
medo. 3 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

4 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

5 Letra A: Fazer uma avaliação psicológica com a vítima, mostrando segurança e 
confiança por parte da escola e da família para que o trauma não fique e ela não sinta 
medo. 6 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

7 Letra B: Propor uma conversa entre a família da vítima e do agressor, a fim de buscar 
uma solução e punir o agressor da forma que precisa ser feita. 

8 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

9 Letra B: Propor uma conversa entre a família da vítima e do agressor, a fim de buscar 
uma solução e punir o agressor da forma que precisa ser feita. 

10 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

11 Letra A: Fazer uma avaliação psicológica com a vítima, mostrando segurança e 
confiança por parte da escola e da família para que o trauma não fique e ela não sinta 
medo. 12 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

13 Letra B: Propor uma conversa entre a família da vítima e do agressor, a fim de buscar 
uma solução e punir o agressor da forma que precisa ser feita. 

14 Letra A: Fazer uma avaliação psicológica com a vítima, mostrando segurança e 
confiança por parte da escola e da família para que o trauma não fique e ela não sinta 
medo. 15 Letra B:  Propor uma conversa entre a  família  da  vítima  e do  agressor,  a  fim de 
buscar   uma 



 

 solução e punir o agressor da forma que precisa ser feita. 

16 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

17 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

18 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

19 Letra C: Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 
aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 
descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

 
 

Analisando o quadro 6, podemos perceber que a alternativa mais escolhida foi a 

letra C. As pessoas acham que o acompanhamento geral e diário da pessoa tanto em 

casa quanto na escola contribui muito para perceber alguma atitude diferente e estranha, 

e é aí que entra o trabalho da escola junto com a família, onde ambas deverão começar 

o procedimento de detalhar e investigar a história, e atuando juntas, poderão ter 

resultados melhores e mais rápido. 

A alternativa A foi a segunda mais escolhida, onde nos mostra que a avaliação 

psicológica e o apoio da família e da escola são imprescindíveis nos casos de Bullying. 

Dessa maneira, é necessário que a vítima se sinta segura e confortável na hora de tentar 

solucionar seus medos e anseios, podendo ter uma vida normal de volta. O tempo e a 

confiança são dois elementos necessários para lidar com o caso, e o papel da escola com 

a família é algo que deve ser muito presente nessa fase. 

Já a alternativa B foi a que teve o menor número de escolha, pois a conversa entre 

a família da vítima e do agressor muitas vezes não pode ser considerada um fator positivo, 

pois no momento de raiva e decepção, podem vim a ser estranhar. Ou seja, a junção da 

escola com a família deve ser ligada mais ao fato do foco ao aluno que sofreu a agressão, 

tomando todo cuidado necessário, de acordo com os dados do quadro. 

 

4.8  O método na hora da conversa 
 

A sétima questão fazia referência a conversa que precisa ser feita quando existe 

mudança comportamental. A pergunta era: Os conflitos existentes provocam mudança de 

comportamento.  Os pais podem observar em casa e os professores na escola. Qual     o 



método mais eficaz para conversar com a vítima sobre esse comportamento 

diferente? As alternativas eram: 

4.8.1 Levar a vítima a um local agradável e ter uma conversa franca onde os 

pais demonstrem segurança naquilo que irão falar. 

4.8.2 Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos 

obter alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

4.8.3 Unir a direção da escola com os pais em uma conversa clara e objetiva, 

que passe segurança para a vítima. Assim, os pais terão o apoio da escola para a 

conversa e vice-versa. 

 
 

Quadro 7: A hora da conversa 
 

Número Alternativa escolhida 

1 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

2 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

3 Letra C: Unir a direção da escola com os pais em uma conversa clara e objetiva, que 

passe segurança para a vítima. Assim, os pais terão o apoio da escola para a conversa 

e vice-versa. 

4 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

5 Letra C: Unir a direção da escola com os pais em uma conversa clara e objetiva, que 

passe segurança para a vítima. Assim, os pais terão o apoio da escola para a conversa 

e vice-versa. 

6 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

7 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

8 Letra C: Unir a direção da escola com os pais em uma conversa clara e objetiva, que 

passe segurança para a vítima. Assim, os pais terão o apoio da escola para a conversa 

e vice-versa. 

9 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

10 Letra C: Unir a direção da escola com os pais em uma conversa clara e objetiva, que 

passe segurança para a vítima. Assim, os pais terão o apoio da escola para a conversa 

e vice-versa. 

11 Letra A: Levar a vítima a um local agradável e ter uma conversa franca onde os pais 

demonstrem segurança naquilo que irão falar. 

12 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos 
obter alguma 



 

 informação para tomar as atitudes necessárias. 

13 Letra C: Unir a direção da escola com os pais em uma conversa clara e objetiva, que 

passe segurança para a vítima. Assim, os pais terão o apoio da escola para a conversa 

e vice-versa. 

14 Letra A: Levar a vítima a um local agradável e ter uma conversa franca onde os pais 

demonstrem segurança naquilo que irão falar. 

15 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

16 Letra C: Unir a direção da escola com os pais em uma conversa clara e objetiva, que 

passe segurança para a vítima. Assim, os pais terão o apoio da escola para a conversa 

e vice-versa. 

17 Letra A: Levar a vítima a um local agradável e ter uma conversa franca onde os pais 

demonstrem segurança naquilo que irão falar. 

18 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

19 Letra B: Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

 
 

Analisando o quadro 8, podemos perceber que houve um grande número de 

pessoas marcando a alternativa B. Sendo assim, se pode perceber que pressionar a vítima 

para que ela fale o que está acontecendo pode ser pior, pois com a agressão e a pressão, 

ela pode ter outros problemas mais graves. Dessa maneira, é importante que as 

informações possam ser obtidas aos poucos, de forma calma, para que assim possa ser 

tomada uma atitude cabível. 

A letra C foi a segunda mais marcada, onde a direção junto com os pais pode ter o 

auxílio um do outro para realizar a conversa e tomar as devidas providências. Se torna 

mais cabível pois a própria escola pode ajudar a conversar e combater, facilitando as 

coisas. 

E por último, a alternativa A foi a menos votada. Ou seja, a melhor maneira de 

conversar é contando com a ajuda da escola ou não pressionar e ir tentando descobrir aos 

poucos. De qualquer maneira, o importante mesmo é que haja a conversa para que a 

pessoa saiba que ela não está sozinha e que pode pedir ajuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.9  As questões que indicam a prática do bullying 

 
A oitava questão fazia referência à questão dos sinais do bullying. A pergunta era: 

A conscientização dos alunos é importante para que eles levem o assunto como algo sério 

e possam ficar alertadas. Para você, quais são normalmente os primeiros sinais de 

bullying? E as respostas eram: 

4.9.1 Quando a vítima começa a se isolar das pessoas com medo, passa o 

intervalo sozinho, não conversa com ninguém na escola e se isola em casa. 

4.9.2 Quando a vítima muda seu comportamento de forma nunca esperada, 

tendo atitudes que nunca costumava ter. 

4.9.3 Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

 

 

Quadro 8: Sinais do bullying 
 

Número Alternativa Escolhida 

1 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

2 Letra A: Quando a vítima começa a se isolar das pessoas com medo, passa o intervalo 

sozinho, não conversa com ninguém na escola e se isola em casa. 

3 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

4 Letra B: Quando a vítima muda seu comportamento de forma nunca esperada, tendo 

atitudes que nunca costumava ter. 

5 Letra A: Quando a vítima começa a se isolar das pessoas com medo, passa o intervalo 

sozinho, não conversa com ninguém na escola e se isola em casa. 

6 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

7 Letra B: Quando a vítima muda seu comportamento de forma nunca esperada, tendo 

atitudes que nunca costumava ter. 

8 Letra A: Quando a vítima começa a se isolar das pessoas com medo, passa o intervalo 

sozinho, não conversa com ninguém na escola e se isola em casa. 

9 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

10 Letra A: Quando a vítima começa a se isolar das pessoas com medo, passa o intervalo 

sozinho, não conversa com ninguém na escola e se isola em casa. 



11 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

12 Letra B: Quando a vítima muda seu comportamento de forma nunca esperada, tendo 

atitudes que nunca costumava ter. 

13 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 
tudo ao 

 

Segundo a análise feita através do quatro 8, podemos constar que a maioria das 

pessoas escolheram a letra C, onde os primeiros sinais podem ser visualizados quando a 

vítima passa a temer tudo que está ao redor dela, e tanto na escola quanto em outros 

ambientes sempre está com uma expressão de medo e espanto bastante visível. Esses 

dados trazem um reflexo que é bastante preocupante para o caso, pois os sinais, 

independentes de serem os primeiros ou não, são bem ruins, trazem medo, raiva, rancor, 

solidão e tantas outras coisas. 

Em segundo lugar, a letra mais marcada foi a letra A, onde podemos analisar que 

essa alternativa é muito séria. A partir do momento que acontece a isolação, os amigos e 

a direção da escola já deve ficar atenta ao que está acontecendo, pois essa busca pela 

solidão, por ficar distante de tudo e de todos é um sinal claro de que algo não está certo. 

Por último, a letra B fala de um comportamento do aluno não era esperado que 

tivesse, ou seja, mais um sinal que pode ser analisado como um sinal de bullying. 

 

 

 

 

 redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

14 Letra A: Quando a vítima começa a se isolar das pessoas com medo, passa o intervalo 

sozinho, não conversa com ninguém na escola e se isola em casa. 

15 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

16 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

17 Letra A: Quando a vítima começa a se isolar das pessoas com medo, passa o intervalo 

sozinho, não conversa com ninguém na escola e se isola em casa. 

18 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

19 Letra C: Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 



4.10  A diferença da brincadeira para o bullying e o papel do 
pedagogo 

 
A nona questão diz respeito a diferença de brincadeira para o bullying, e trazia como 

pergunta: Os adolescentes, principalmente, costumam “brincar” uns com os outros de 

forma muitas vezes estranha e errada. Quando a pessoa pode começar a diferenciar a 

brincadeira do bullying em si? Até que ponto essa brincadeira vai? As alternativas eram 

as seguintes: 

4.10.1 Quando alguém que não era tão próximo assim começa a fazer brincadeiras 

mais pesadas e inesperadas já é uma análise de diferença que pode ser 

considerada bullying. 

4.10.2 Quando alguém faz a brincadeira em um tom de piada de mal já pode 

considerar bullying. 

4.10.3 Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu 

comportamento e aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

 

Quadro 9: A diferença da brincadeira para o bullying 
 

Número Alternativa 

escolhida 

1 Letra  C:  Quando  alguém  que  era  considerado  próximo  da  pessoa  muda  seu  
comportamento e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

2 Letra A: Quando alguém que não era tão próximo assim começa a fazer brincadeiras mais 

pesadas e inesperadas já é uma análise de diferença que pode ser considerada bullying. 

3 Letra B: Quando alguém faz a brincadeira em um tom de piada de mal já pode considerar 

bullying. 

4 Letra A: Quando alguém que não era tão próximo assim começa a fazer brincadeiras mais 

pesadas e inesperadas já é uma análise de diferença que pode ser considerada bullying. 

5 Letra C: Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu 
comportamento e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

6 Letra  C:  Quando  alguém  que  era  considerado  próximo  da  pessoa  muda  seu  
comportamento e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

7 Letra B: Quando alguém faz a brincadeira em um tom de piada de mal já pode considerar 
bullying. 

8 Letra A: Quando alguém que não era tão próximo assim começa a fazer brincadeiras mais 

pesadas e inesperadas já é uma análise de diferença que pode ser considerada bullying. 

9 Letra C: Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu 
comportamento e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

10 Letra B: Quando alguém faz a brincadeira em um tom de piada de mal já pode considerar 

bullying. 



11 Letra C: Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu 
comportamento e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

12 Letra C: Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu 
comportamento e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

13 Letra  C:  Quando  alguém  que  era  considerado  próximo  da  pessoa  muda  seu  
comportamento e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

14 Letra C: Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu 
comportamento e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 



 

15 Letra C: Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu comportamento 
e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

16 Letra A: Quando alguém que não era tão próximo assim começa a fazer brincadeiras mais 

pesadas e inesperadas já é uma análise de diferença que pode ser considerada bullying. 

17 Letra C: Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu comportamento 
e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

18 Letra A: Quando alguém que não era tão próximo assim começa a fazer brincadeiras mais 

pesadas e inesperadas já é uma análise de diferença que pode ser considerada bullying. 

19 Letra C: Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu comportamento 
e 

aumenta os tons da “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

 
 

Com base na análise dos dados do quadro nove, podemos perceber que a letra 

mais escolhida foi a C, que dizia que podemos perceber a diferença da brincadeira para 

o bullying em si principalmente através das pessoas que eram consideradas próximas e 

amigas. Ou seja, aquele que é próximo aumenta o nível de brincadeira para o amigo, 

tornando as coisas mais sérias, e como ele acha isso divertido, acaba continuando até se 

tornar um caso real de bullying. Na realidade, é mais comum do que se imagina alguém 

próximo cometer o bullying com a outra pessoa por já ter proximidade e confiança. E isso 

além de destruir a amizade, traz mais problemas para aquele que sofre a violência. A 

segunda alternativa mais escolhida foi a letra A, que já é o contrário da situação da C, 

onde uma pessoa que não era tão próxima começa a fazer tipos de brincadeiras que não 

são aptas a uma realidade comum. Dessa maneira, se torna um passo para se 

transformar em bullying. Os agressores se aproveitam das vítimas que mal conhecem 

também, pois assim podem colocar medo logo no primeiro momento. 

Já a alternativa menos escolhida, segundo os dados analisados, foi a letra B. De 

fato, uma piada de mal gosto já pode ser levada ao destino da prática do bullying, mas os 

outros fatores parecem ser mais presentes e atuantes nessa diferença de brincadeira 

para o bullying em si. 

A entrevista foi composta de cinco perguntas e foi feita com cinco pessoas, sendo 

3 alunos, o diretor e o coordenador e ela falou sobre as práticas pedagógicas para auxiliar 

no combate ao bullying, o papel da escola e do educador como percursores da educação 

e dos temas sociais e também da análise do bullying em si. 

 

4.10.3.1 O papel do pedagogo 

 

A primeira questão da entrevista fazia referência a importância da pedagogia como 



ferramenta para comentar e auxiliar sobre o bullying e as vítimas dele. Foi feita a seguinte 

pergunta: 

A pedagogia tem um papel fundamental na vida escolar e na formação do 

conhecimento crítico do aluno. Como você acha que as técnicas pedagógicas aplicadas 

em sala de aula podem auxiliar no combate ao bullying? 

Quadro 10: O papel fundamental da pedagogia 
 

Número Resposta dada pelo 

entrevistado 

1 A pedagogia tem um papel formador muito importante para os alunos, principalmente na 

construção da opinião própria. As técnicas que são oferecidas por ela acarretam inúmeros 

benefícios para o professor e para o aluno. Dentro da sala de aula, essas técnicas podem 

combater o bullying com a conversa, o estudo, o conhecimento e o ensinamento do 

assunto obtido pelo professor e repassado para cada aluno. O bullying é um problema 

sério que precisa da pedagogia para buscar uma solução concisa. A técnica da conversa 

e da observação com os alunos podem auxiliar no combate, acredito eu. 

2 As técnicas pedagógicas auxiliam a vida do professor, do aluno e da escola. O bullying 

escolar é frequente, e o primeiro lugar para combatê-lo é dentro da sala de aula. O 

educador deve trabalhar as técnicas de análise dos alunos, mas antes disso, deve mostrar 

o bullying como um problema de graves consequências. 

3 Acho que auxilia muito quando os professores dão uma aula de um tema social no lugar 

do assunto do livro. Eles possuem um poder muito forte na educação e são a fonte de 

conhecimento, por isso sei que as técnicas utilizadas através da própria pedagogia como 

o ensino do assunto, por exemplo, podem ajudar a transformar a escola em um lugar 

melhor e sem tantos casos de bullying. 

4 Técnicas pedagógicas são ferramentas importantes para a nossa educação e para a 

construção do nosso conhecimento. Em um assunto tão recorrente como o bullying, creio 

que essas técnicas podem fazer com que todos os alunos venham a compreender o 

significado real do Bullying. 

5 A sala de aula não deve ser vista só como o espaço em que se aprendem as matérias 

escolares. Ela é um lugar que requer técnica, e acho que quando se pode unir essas 

técnicas para combater algo tão grave como o bullying isso se torna cada vez melhor. Isso 

pode acontecer desde pesquisas e trabalhos até o problema vir a acontecer de fato. A 

educação sempre estará participando de um jeito ou de outro para tentar diminuir o caso. 

 
 

De acordo com a resposta dos entrevistados, nós podemos perceber que eles 

realmente acham que as técnicas pedagógicas funcionam sim dentro da sala de aula e 

da escola, pois o professor tem o seu papel de levar a educação para todos, e com isso 

também consegue ampliar essa educação para um conhecimento de assuntos relevantes 

e preocupantes na nossa sociedade, como a questão do bullying. 

O combate ao bullying precisa começar dentro do ambiente no qual ele foi obtido, 

então se temos a escola como esse lugar, é necessário que ela use o poder que tem para 

erradicar o problema e orientar todos os seus alunos. No espaço escolar, o ensino deve 



ser feito principalmente dentro da sala de aula, e é justamente aí que a pedagogia entra 

como percursora para ampliar o nível de conhecimento do assunto e buscar combatê-lo. 

Ainda de acordo com as respostas dos participantes, é perceptível que eles 

ressaltam muito a questão da observação dos alunos, das conversas, das palestras e 

trabalhos. Ou seja, o desenvolvimento das técnicas pedagógicas além de ser feito dentro 

da própria sala, consiste em mostrar exemplos de alguns casos e explicar os principais 

pontos referentes ao tema. 

A segunda questão da entrevista fazia referência ao papel da escola como suporte 

as vítimas. A pergunta foi a seguinte: Como a escola pode ajudar os seus alunos que 

foram vítimas do problema? Ou seja, qual o papel da educação escolar em atuar nesses 

casos? 

Quadro 11: O suporte da escola as vítimas 
 

Número Resposta dada pelo entrevistado 

1 A escola é fundamental na hora de ajudar as vítimas. Ela tem o papel de oferecer o 

espaço que é suporte para a educação, portanto, ela também precisa cuidar dos seus 

alunos. O papel da escola é ajudar com conversas, levando palestras, fazendo projetos 

para demonstrar o quão grave é o bullying. No caso das vítimas do problema, a escola 

precisa orientar os pais e conversar com os professores, além de procurar uma ajuda 

profissional como a do psicólogo para ser um suporte a mais para as vítimas. Também 

tem o papel de punir o responsável e de oferecer todo suporte e avaliação necessária 

para quem sofreu do problema. O papel da escola vai muito além da conscientização, ela 

também auxilia, investiga e pune. 

2 Ela pode e deve ajudar com conversas, com a ajuda de um profissional da saúde, dando 

orientações e conselhos para que o caso não se repita. Também deve demonstrar total 

apoio ao aluno, se mostrar presente no seu dia a dia para que a vítima não se sinta tão 

insegura, e além de tudo também pode auxiliar oferecendo todo suporte necessário para 

que essas pessoas não sintam sozinhas, caladas e tristes. 

3 Acho que a escola pode chamar os pais, e isso vai dá um suporte bem maior na hora de 

resolver os problemas. As vítimas precisam se sentir seguras, e acho que a escola deve 

fornecer essa segurança com atitudes diárias. 

4 A escola deve oferecer orientação às vítimas, ajudar elas no que for preciso e transmitir 

segurança, conversando sobre o dia a dia delas na escola e se importando em como elas 

estão se sentindo. 

5 O papel da escola é ajudar de todas as formas possíveis, levando segurança as vítimas, 

conversando com os pais e os professores, demonstrando participação na vida do 

aluno. 

 

Através da observação da resposta dos entrevistados, nós podemos perceber que 

a escola tem um papel de extrema importância para auxiliar as vítimas de caso de bullying. 

De acordo com eles, a escola precisa oferecer toda orientação necessária à vítima, 

sempre fazendo o possível para assegurar sua integridade e sua segurança. 



O suporte que a escola consegue oferecer é necessário para que a vítima se sinta 

bem para voltar a escola e ter as aulas normalmente. Outra questão que merece destaque 

é que a escola pode e deve se integrar a família para que juntas possam conseguir todo 

suporte preciso para ajudar a vítima. O ambiente socializar da educação precisa ser 

exemplo, mostrando que se o bullying acontece mesmo com as campanhas feitas na escola, 

eles estão disponíveis para auxiliar as pessoas. 

 

A terceira questão analisada na entrevista foi sobre o alvo escolar, onde trazia a 

seguinte pergunta: Por que a escola é um dos ambientes mais fáceis para o bullying 

acontecer? 

Quadro 12: O alvo escolar 
 

Número Resposta dada pelo 

entrevistado 

1 Acho que pelo fato de a escola ser um ambiente onde todos os dias as mesmas 

pessoas estão nela. Essa convivência acaba por despertar a função ativa dos 

agressores em buscar suas vítimas e a partir disso, o bullying acontece. 

2 Talvez seja porque as pessoas convivem mais e se conhecem mais, o que acaba 

facilitando para que o fato ocorra. 

3 Porque a escola é um local que muitas pessoas se veem praticamente todos os dias, 

estudam juntas, aí se torna mais fácil para que o bullying aconteça dentro da escola. 

4 Acho que pelo fato do ambiente ser composto por pessoas que se conhecem umas as 

outras, também tem muitos adolescentes, então se torna um alvo fácil. 

5 Porque os alunos passam boa parte do dia na escola, então se aproveitam disso para 

fazer vítimas e praticar o bullying. 

 
 

De acordo com a resposta dos entrevistos, nós podemos perceber a influência que a 

escola consegue exercer para que os agressores pratiquem o bullying. A maioria das 

respostas cita uma questão que é bem clara, a questão de a escola ser um espaço onde as 

mesmas pessoas convivem praticamente todos os dias durante um certo período de tempo. 

Por ter essa intimidade e ser o lugar que mais passam o tempo, normalmente, é o local que 

sofre grande presença desses ataques de bullying. 

A escola traz alvos muito fáceis para aqueles que vão na intenção de agredir alguém 

verbalmente ou fisicamente. A convivência muitas vezes não é sinônima de algo bom 

porque lá sempre vai ter um certo número de pessoas prontas para incluir essas atitudes 

absurdas no dia a dia. 

De maneira geral, esse espaço que o bullying tem de se manifestar é mais comum 

do que podemos pensar. A escola integra vários tipos de pessoas, seja na fisionomia ou na 



maneira de pensar, ou seja, pessoas completamente diferentes convivendo todos os dias. 

São fatores que auxiliam muito na existência de práticas violentas. 

 

A quarta pergunta fazia referência às consequências trazidas pelo bullying. Foi 

questionado o seguinte: As consequências do bullying podem fazer com que o aluno não 

venha mais a ter uma vida escolar e pessoal normal e calma? 

 

Quadro 13: As consequências do bullying 
 

Número Resposta dada pelos entrevistados 

1 Com certeza sim. Mesmo com diversos tratamentos e ajudas, ainda existe a possibilidade de 
que a vida deles nunca mais seja calma, ou até mesmo podem encontrar um equilíbrio, mas 
que de repente por algum motivo o medo acaba tomando conta mais uma vez. 

2 Sim. Na realidade, eu acho que a vida deles nunca mais é a mesma. Pode ser normal as 
vezes e confusa em outras, mas acho que mesmo com ajuda, a lembrança sempre fica na 
memória. 3 Podem sim. As consequências do bullying são graves, ela transforma as pessoas, e mesmo 
com ajuda acho que a vida das pessoas não volta a ser mais a mesma. 

4 Sim. Acho que principalmente a vida escolar, porque a lembrança do que aconteceu sempre 
estará guardada. 

5 Sim, com certeza. Acho que quando acontece eles sempre levam uma vida agitada e com o 
medo ao seu redor, mesmo com ajuda, pode reduzir, mas acabar acho que não. 

 

Com a análise das respostas, podemos concluir que a maioria das vítimas não 

consegue mais vir a ter a mesma vida e rotina de antes, elas sempre ficam com a lembrança 

daquilo que sofreram na memória. A realidade é que elas podem sim receber todo tipo de 

ajuda, mas de alguma maneira o fato sempre estará na mente. Com efeito, muitas pessoas 

não conseguem mais ter a vida normal, não conseguem sair da depressão e do medo. 

Muitas conseguem vencer esses obstáculos, mas nunca esquecem da situação. A vida 

escolar principalmente é o que mais relembra por ter sido esse o lugar onde as coisas 

aconteceram, então fica um pouco complicado. A quinta e última pergunta fazia referência 

à questão dos problemas dos agressores. A pergunta feita foi a seguinte: Muitas vezes os 

agressores se tornam essa pessoa por algum problema fora da realidade escolar. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como as 

técnicas pedagógicas podem servir de instrumento para conscientizar as pessoas sobre 

o bullying. Além disso, também permitiu uma pesquisa feita com questionário e 

entrevista para obter dados mais claros e objetivos sobre as etapas do processo, 

possibilitando assim uma avaliação geral sobre o assunto e de que forma ele é 

perceptível na nossa realidade. 

Ao fazer a aplicação do questionário e da entrevista na escola, foi possível 

verificar que o bullying ainda é um problema muito recorrente no dia a dia e que requer 

bastante cuidado. O registro das informações foi feito durante o intervalo das aulas e foi 

o tempo ideal. Com isso, foi permitido que os objetivos propostos no trabalho fossem 

realmente alcançados. 

O questionário com perguntas fechadas conseguiu mostrar a opinião das 

pessoas em relação ao bullying, as suas causas, consequências e sobre os agressores. 

Para mais, também foi evidenciado que os participantes possuem um conhecimento 

considerável sobre o assunto, haja vista que responderam de maneira bastante 

adequada e com muita atenção, o que ajudou a analisar os dados e os objetivos. 

A entrevista foi feita com perguntas abertas e ela conseguiu avaliar o nível de 

conhecimento dos entrevistados sobre o bullying e tudo que está relacionando a ele, 

fato esse que ajudou bastante na análise dos dados. É importante que possamos 

sempre ter um quadro avaliativo para que possa ser acompanhado o nível de 

conhecimento das pessoas sobre o assunto e, sobretudo como ele se manifesta dentro 

das escolas. O conhecimento pode facilitar e evitar muitas coisas ruins em relação ao 

assunto. É preciso que o bullying seja de fato discutido, trabalho e combatido.  

Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de 

formas de combater o bullying de forma cada vez mais acentuada dentro da nossa 

sociedade, fazendo com que a pedagogia consiga ser um instrumento auxiliador nesse 

processo, podendo assim garantir não só a educação dos alunos, mas também a sua 

construção como pessoa. O processo pedagógico que temos dentro da nossa educação 

exerce um grande poder para que o mundo possa se transformar. O bullying não é 

apenas uma questão escolar, dos pais ou dos professores. Mas é também uma questão 

social que abrange todas as pessoas e todos os níveis, desde que fere alguém.  

Nesse sentido, as técnicas da pedagogia permitem as pessoas o auxílio na 

questão do bullying de forma educacional e eficiente. Além disso, também ajuda a 

conscientizar a todos e facilita no processo de debater sobre o assunto de maneira cada 



vez mais próxima do real.  

É necessário também que os estudos sobre o tema continuem, e que seja 

possível discutir em como essas técnicas podem se adequar ao mundo que vivemos, 

pois se sabe que ele está em constante transformação. A análise deve ser feita com 

cuidado e sempre buscar observar quais as técnicas mais funcionam para cada tipo de 

situação, assim como ampliar o campo de conhecimento que a pedagogia tem a 

oferecer. 
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APÊNDICE 

 

Questionário 

 

1) Quais os problemas mais graves que o bullying escolar pode trazer? 

a) Problemas psicológicos causados pelos agressores, que além de fazer medo à 

vítima, a deixa com medo, insegura e com baixa estima. 

b) Dificuldades de se relacionar socialmente, não ter mais amigos por perto e 

sempre se sentir sozinho. 

c) Depressão e pensamento em suicídio, haja vista que as agressões podem ser 

frequentes quando não são denunciadas. 

 

2) Os problemas causados as pessoas podem ser solucionados através de 

muitas medidas. Inicialmente, qual a mais importante em sua opinião? 

a) A vítima deve, inicialmente, procurar alguém próximo da família para contar o 

que está acontecendo, para que assim, tomem uma decisão e solução em conjunto. 

b) A vítima deve procurar, inicialmente, a direção da escola para informar o 

problema, detalhando os fatos e o número de ocorrências, a fim de buscar soluções dentro 

do espaço escolar. 

c) A vítima deve procurar, inicialmente, seu professor para contar o caso em 

questão e ele levar até a diretoria da escola para tomar as devidas providências. 

 

3) O bullying ainda é uma realidade muito forte e atuante. Mesmo com iniciativas 

de conscientização visando acabar com o problema, ele ainda é presente. Qual o motivo 

mais aparente para essa atuação nos dias de hoje? 

a) A sociedade está cada vez mais agitada e mudada, o mundo vem sendo alvo de 

violências cada vez mais nítidas e de atitudes ruins e errôneas. 

b) O bullying traz para o agressor a sensação de exclusividade e poder, e 

atualmente essa busca pelo topo e pelo próprio poder é uma questão que vem se 

destacando cada vez mais. 

c) A escola e os responsáveis não estão sabendo lidar com os conflitos, o que 

desencadeia um número maior de pessoas praticando bullying. 

 



4) Achar uma solução concreta para o bullying não é uma tarefa fácil. Na 

realidade, não existe algo completamente eficaz. Mas, em sua opinião, qual solução deve 

ser mais utilizada nos dias de hoje? 

 

a) Punir os agressores de acordo com a agressão feita, mas ao mesmo tempo 

mostrando o ensino do respeito, tolerância e educação. 

b) Não existe uma solução que deve ser mais utilizada. A que os educadores e a 

família acharem que irá funcionar melhor, deve ser aplicada. 

c) As campanhas e os debates do tema continuam sendo a melhor forma para 

solucionar o problema, pois gera conscientização. 

 

5) As práticas pedagógicas refletem muito o desenvolvimento escolar. Qual 

técnica de conscientização sobre o bullying escolar você acha mais importante quando 

advinda da educação? 

 

a) Os debates, trabalhos ou seminários passados na sala de aula, que faz com 

que os alunos aprendam mais sobre o tema e discutam sobre o mesmo. 

b) Um espaço aberto com psicólogos dentro da escola, onde estes além de 

explicar melhor o assunto também pode ajudar tanto quem é vítima quanto quem é 

agressor. 

c) Projetos escolares que busquem a reflexão dos sérios problemas que o 

bullying pode trazer, podendo promover uma feira de conhecimentos, trazendo exemplos, 

causas, consequências e soluções para o tema. 

 

6) A família e a escola, quando integradas, conseguem desenvolver um trabalho 

disciplinar para o aluno. Nos casos de bullying, qual a atitude mais correta, no seu ponto de 

vista, que a escola deve propor junto com a família? 

 

a) Fazer uma avaliação psicológica com a vítima, mostrando segurança e 

confiança por parte da escola e da família para que o trauma não fique e ela não sinta medo. 

b) Propor uma conversa entre a família da vítima e do agressor, a fim de buscar 

uma solução e punir o agressor da forma que precisa ser feita. 

c) Fazer um acompanhamento geral do dia a dia do aluno na escola e em casa, 

aumentando a atenção sob ele, podendo assim, analisar uma atitude diferente e tentar 

descobrir o que aconteceu da forma mais rápida possível. 

 



7) Os conflitos existentes provocam mudança de comportamento. Os pais 

podem observar em casa e os professores na escola. Qual o método mais eficaz para 

conversar com a vítima sobre esse comportamento diferente? 

 

a) Levar a vítima a um local agradável e ter uma conversa franca onde os pais 

demonstrem segurança naquilo que irão falar. 

b) Não pressionar a vítima caso ela não queira falar, tentando aos poucos obter 

alguma informação para tomar as atitudes necessárias. 

c) Unir a direção da escola com os pais em uma conversa clara e objetiva, que 

passe segurança para a vítima. Assim, os pais terão o apoio da escola para a conversa e 

vice-versa. 

 

8) A conscientização dos alunos é importante para que eles levem o assunto 

como algo sério e possam ficar alertadas. Para você, quais são normalmente os primeiros 

sinais de bullying? 

 

a) Quando a vítima começa a se isolar das pessoas com medo, passa o intervalo 

sozinho, não conversa com ninguém na escola e se isola em casa. 

b) Quando a vítima muda seu comportamento de forma nunca esperada, tendo 

atitudes que nunca costumava ter. 

c) Os primeiros sinais podem ser percebidos quando a vítima possui medo de 

tudo ao redor dela e sempre está com uma expressão de espanto. 

 

9) Os adolescentes, principalmente, costumam “brincar” uns com os outros de 

forma muitas vezes estranha e errada. Quando a pessoa pode começar a diferenciar a 

brincadeira do bullying em si? Isso que está acontecendo é uma brincadeira? 

 

a) Quando alguém que não era tão próximo assim começa a fazer brincadeiras 

mais pesadas e inesperadas já é uma análise de diferença que pode ser considerada 

bullying. 

b) Quando alguém faz a brincadeira em um tom de piada de mal já pode 

considerar bullying. 

c) Quando alguém que era considerado próximo da pessoa muda seu 

comportamento e aumenta os tons d a  “brincadeira”, já pode diferenciar para o bullying. 

 

Perguntas da entrevista 



 

1) A pedagogia tem um papel fundamental na vida escolar e na formação do 

conhecimento crítico do aluno. Como você acha que as técnicas pedagógicas aplicadas em 

sala de aula podem auxiliar no combate ao bullying? 

2) Como a escola pode ajudar os seus alunos que foram vítimas do problema? 

Ou seja, qual o papel da educação escolar em atuar nesses casos? 

3) Por que a escola é um dos ambientes mais fáceis para o bullying acontecer? 

4) As consequências do bullying podem fazer com que o aluno não venha mais 

a ter uma vida escolar e pessoal normal e calma? 

5) Muitas vezes os agressores se tornam essa pessoa por algum problema fora 

da realidade escolar.  Você acha que mesmo com motivos graves para serem agressivos, 

eles devem ter uma punição menos severa por isso.



 


