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O que é bullying?O que é bullying?O que é bullying?O que é bullying?    

O "Bullying" está presente no cotidiano de diversas 
crianças e adolescentes em escolas do mundo todo. O 
termo de origem inglesa é, por definição, qualquer tipo de 
comportamento agressivo praticado intencionalmente por 
uma pessoa ou grupo de forma repetida contra alguém, 
causando danos psicológicos, dor emocional e física.  

Segundo a ONG "Learn Without Fear" (Aprender Sem 
Medo), 350 milhões de crianças e jovens são vítimas 
de bullying anualmente em todo o mundo. O pediatra e um 
dos autores do livro "Diga não para o Bullying", Aramis 
Lopes Neto, aponta que atitudes violentas dentro da escola 
geram muita preocupação, pois interferem na formação do 
indivíduo e deixam sequelas, principalmente para as vítimas. 

O bullying não pode serO bullying não pode serO bullying não pode serO bullying não pode ser    encarado como uma encarado como uma encarado como uma encarado como uma 
brincadeirabrincadeirabrincadeirabrincadeira ou provocação natural entre crianças e 
adolescentes e merece atenção para ser prevenido e 
combatido. 
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Tipos de bullyingTipos de bullyingTipos de bullyingTipos de bullying    

Há várias formas de manifestar o bullying. A prática 
pode ocorrer da forma direta, quando a agressão é feita 
contra o seu alvo por meio de apelidos, exclusão do grupo, apelidos, exclusão do grupo, apelidos, exclusão do grupo, apelidos, exclusão do grupo, 
agressão moral ou física. agressão moral ou física. agressão moral ou física. agressão moral ou física.     

O bullying pode ser também indireto, envolvendo 
furtos, fofocas e cyberbullyingfurtos, fofocas e cyberbullyingfurtos, fofocas e cyberbullyingfurtos, fofocas e cyberbullying, aquele que usa a tecnologia 
para divulgar as ofensas - postagens caluniando as 
vítimas, vídeos e áudios de situações embaraçosas e 
fofocas circuladas pelas redes sociais.  

O cyberbullying tem crescido exponencialmente com o 
advento das redes sociais. Segundo uma pesquisa recente 
feita pela Universidade de Valência, na Espanha, entre 25% 
e 29% dos adolescentes sofrem bullying via telefone celular 
ou internet. 
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Consequências duradourasConsequências duradourasConsequências duradourasConsequências duradouras    

Os estragos das agressões ilimitadas são visíveis 
tanto na vida pessoal como na escolar dos agredidos. De 
acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, nos 
Estados Unidos, publicado pela American Psychological 
Association, a vítima típica de bullying sofre de depressão e 
ansiedade com maior frequência. 

Dentre as vítimas é comum a ocorrência de baixa 
auto-estima, pensamentos suicidas e dificuldade de se 
relacionar amorosamente e profissionalmente. Já os 
agressores, levam a agressividade para a idade adulta em 
casa e/ou no trabalho, não conseguem estabelecer relações 
longas e nem regularidade no trabalho. 
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Reconheça agressoReconheça agressoReconheça agressoReconheça agressores e vítimasres e vítimasres e vítimasres e vítimas    

Os agressores, ou bullies, costumam ser figuras 
populares na escola, são agressivos com os colegas, 
professores, pais e, normalmente, trazem consigo um grupo 
de seguidores.  

Ao contrário dos agressores, as vítimas, geralmente, 
têm (ou desenvolvem) baixa auto-estima, se isolam do 
grupo e têm poucos amigos. As vítimas também 
apresentam algumas características físicas que as tornam 
alvos, como por exemplo: magreza, excesso de peso, 
timidez, ou outra característica acentuada. É importante 
também ressaltar que o bullying pode ser motivado pelo 
racismoracismoracismoracismo, pela homofobiahomofobiahomofobiahomofobia, pela intolerância religiosaintolerância religiosaintolerância religiosaintolerância religiosa, entre 
outros preconceitos. Além disso, as vítimas apresentam 
sinais de depressão, ansiedade e baixo rendimento escolar. 

Em casa, eles se isolam no quarto, demonstram 
irritabilidade com os pais, pois não se sentem apoiados, 
choram com frequência e, geralmente, inventam desculpas 
para faltar aulas e não frequentar o ambiente em que estão 
sofrendo.
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Qual a função da escola?Qual a função da escola?Qual a função da escola?Qual a função da escola?    

A escola deve adequar o ambiente escolar para 
reduzir o bullying e valorizar a diversidade. Medidas para 
esclarecer o que é o bullying também devem ser realizadas. 
E é fundamental que a escola aja como um facilitador entre 
pais e alunos para encaminhar, orienta e resolver a 
questão. Algumas das principais medidas a serem tomadas 
nas escolas:  

AdmitirAdmitirAdmitirAdmitir que o bullying existe em todas as escolas. 

Praticar açõesPraticar açõesPraticar açõesPraticar ações que podem reduzir a incidência das 
agressões com mobilização de toda a comunidade escolar: 
professores, coordenadores, pais e alunos. 

Promover Promover Promover Promover o trabalho de compromisso para a redução do 
bullying saindo da premissa: "Essa escola não vai mais 
tolerar o bullying". 

Construir com cada turma ou sérieConstruir com cada turma ou sérieConstruir com cada turma ou sérieConstruir com cada turma ou série formas de conviver em 
grupo e combater o bullying, definindo o que é aceitável e o 
que não é. 

TrabalharTrabalharTrabalharTrabalhar a amizade, solidariedade, não-violência e a 
empatia com atividades em grupo. 
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O papel da famíliaO papel da famíliaO papel da famíliaO papel da família    

Já a família deve valorizar o diálogo. Também devem 
estar atentos se o seu filho tem amigos, se conhece 
pessoas que sofrem alguma agressão ou se ele mesmo é 
intimidado na escola. A função da família é permitir que o 
filho exponha seu sofrimento. 

Mas muitas vezes a criança tem medo de dizer aos 
pais, principalmente porque tem medo de se expor e acha 
que os pais não vão valorizar os seus sentimentos. "No 
caso dos agressores, a família deve saber corrigi-los para 
que eles não continuem com as agressões na escola, mas 
não pelo medo de serem castigados, e sim, pelo tradicional 
método do diálogo aberto e da educação familiar, que é 
indispensável a qualquer indivíduo que vive coletivamente e 
de forma respeitosa", ressalta a psicóloga Rita Romaro. 
O bullying deve ser levado a sério por toda a comunidade 
escolar e familiar.  

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: http://www.minhavida.com.br/familia/galerias/12927-saiba-
identificar-e-combater-o-bullying-nas-escolas 
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