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EDITORIAL

É com satisfação que disponibilizamos aos acadêmicos da FDSB e a todos os leitores 
interessados em conhecimentos relacionados as questões das Ciências Humanas e 
Sociais, o volume XXVI da Revista Ethos & Episteme, a Revista Eletrônica da Faculdade 
Salesiana Dom Bosco.

Nesta edição, a Ethos & Episteme apresenta um artigo que permite conhecimentos e 
reflexões acerca de um dos problemas sociais e estudantis de grande repercussão para 
o desenvolvimento da criança na escola: o bullying.

O artigo, de autoria de Juliana Costa de Sá e Klilton Barbosa da Costa intitulado 
Bullying: concepções e manifestações acerca do bullying nas escolas públicas 
do Ensino Fundamental do Município de Manaus, teve a responsabilidade em 
dispor de informações sobre o comportamento rotineiro de alguns alunos na prática do 
bullying. A iniciativa, muita das vezes, parte de comportamentos repetitivos, intencionais 
ou não, reproduzidos pela criança, mas de efeito muito danoso, quando observada as 
consequências no meio escolar. Momento de reflexão para os professores quando se 
defrontarem com circunstâncias semelhantes.

Desejamos a todos os leitores um proveitoso estudo, que o artigo possa contribuir 
para o enriquecimento profissional e que a problemática abordada suscite novas pesquisas.

Profa. MSc. Maria Roseane Gonçalves de Menezes
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia da FSDB
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BULLYING: CONCEPÇÕES E MANIFESTAÇÕES ACERCA 
DO BULLYING NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS

Juliana Costa de Sá1     Klilton Barbosa da Costa2

Recebido em: 11/03/2019;  Aceito em: 03/06/2019

RESUMO

Este artigo teve como objetivo identificar as concepções e manifestações do bullying 
nas escolas públicas do Ensino Fundamental de Manaus – AM. Partindo deste princípio 
buscou-se conhecer a origem da palavra bullying e seu conceito e de que forma é feita a 
sua classificação. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal, zona Leste de Manaus, 
com atividades nos dois turnos e um quantitativo de 600 alunos nos dois turnos. Os 
sujeitos desta pesquisa foram alunos 33 alunos, dois professores e um Pedagogo. As 
turmas são formadas por 33 alunos, (15 meninas e 18 meninos) entre 10 a 12 anos. Foi 
conduzida pela Concepção Teórica da Fenomenologia, a qual concede revelar de maneira 
concreta o fenômeno e esclarecê-lo. Empregou-se a abordagem qualitativa com pesquisa 
bibliográfica, de campo e coleta de dados. Técnicas de entrevista semiestruturada e 
questionários também foram empregados. O bullying é uma presença constante nas 
relações sociais na escola, embora esforços para o evitar ou mitigar o mesmo ocorra. A 
maioria dos alunos pesquisados já agiu de forma preconceituosa, não tendo consciência 
do ação indevida e somente dispertada para a importância do fato, após a reflexão junto 
aos questionamentos para levantamento de dados. A problematização das questões 
associadas ao bullying facilite um caminho de ruptura da exclusão manifestadas em ações 
agressivas e, muitas das vezes, de forma silenciosa, onde o efeito pode ser mais avassalador. 
Esforços educativos podem ser definitivos para o repensar de intenções discriminativas, 
senão, esclarecedoras para não mais encontrar circunstâncias de preconceito tão 
frequentes em nossa sociedade.

Palavras-chave: Escola, violência, aprendizagem, faixa etária de 10 a 12 anos.

1 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Salesiana Dom Bosco – Unidade Leste. E-mail: julianasa183@gmail.com
2 Professor-Doutor dos Cursos Superiores de Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura da Faculdade Salesiana Dom Bosco – 

Unidade Leste. E-mail: kliltonb@gmail.com
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1 INTRODUÇÃO

O tema insere-se em uma das várias problemáticas existentes no contexto escolar. 
Inicialmente, é referida uma conceituação que engloba os comportamentos agressivos, insultos 
e discriminação entre alunos no ambiente escolar. Este comportamento tem sido considerado 
como algo natural e ignorado. Que vem acontecendo nas escolas, porém não vem recebendo 
a devida atenção dos adultos. Segundo Fante (2005, p. 29), o bullying é uma realidade bem 
presente no cotidiano escolar, muitas vezes de forma mascarada entre os comportamentos 
das crianças. Desta forma, os professores devem estar atentos às características apresentadas 
pelos estudantes, tanto os que praticam, quanto os que sofrem esta violência, porém, para que 
isto aconteça, os docentes precisam conhecer o fenômeno bullying.

A escola, hoje, se tornou um universo onde, por diversas vezes, acontecem fatos 
violentos e esta agressão se mostra generalizada, não apenas contra os alunos, entretanto 
contra docentes e funcionários (SILVA, 2010, p. 147). Os professores têm de estar atentos 
e falar sobre violência, em sala de aula, para que as crianças comuniquem as situações 
de bullying e compreendam que o bullying pode acontecer tanto dentro quanto fora do 
ambiente escolar.

Os motivos que nos levaram a escolha do tema foi o fato ocorrido com uma criança 
de uma das famílias da própria comunidade aonde houve o levantamento das informações 
para o estágio, sofrendo bullying no ambiente escolar em função de sua estatura diminuta 
em relação aos demais da turma. A pesquisa do tema é de grande importância na 
compreensão do fenômeno bullying, tanto para educadores, quanto para educandos, pois, 
somente assim poderemos encontrar soluções para mitigar com a prática que ainda é 
vista como uma simples brincadeira entre crianças e adolescentes.

Assim sendo, a problemática surge no seguinte questionamento. Quais as dificuldades 
ocorrem no processo de ensino-aprendizagem causadas pelo bullying? Segundo Fante 
(2005a, p. 28), as crianças enfrentam dificuldades de concentração e assimilação do 
conteúdo trabalhados em sala de aula onde o interesse em participar do ambiente 
escolar é negativo.

Chalita (2008, p. 86) afirma que os autores do bullying, normalmente “são alunos 
populares que necessitam de plateia para agir. Conhecidos como valentões, oprimem 
e ameaçam suas vítimas por motivos comuns, apenas para impor domínio”. De acordo 
com Barros, Carvalho e Pereira (2009, p. 5749-5750) os “bullies” têm dificuldade em 
respeitar a lei e dificuldade de inserção e de relacionamento afetivo e social, envolvendo-
se mais tarde em problemas de conduta, droga, álcool e crimes.

Por outro lado, Neto (2005, p. 164-172) e Silva (2010, p. 14), afirmam que as vítimas 
do bullying não suportam apenas consequências na vida escolar, mas têm tendência 
a contraírem alterações psicológicas relacionadas com a baixa auto-estima, de 
relacionamento social e familiar e tornarem-se pessoas inseguras.

A família deve estar atenta aos sinais que podem identificar ocorrências de bullying com os 
seus filhos, sendo enquanto vítimas (recusa em ir à escola, tristeza, diminuição do rendimento 
escolar, isolamento, sinais físicos de agressão, queixas de mal-estar e alterações do sono), 
ou enquanto agressores (atitudes desafiadoras e agressivas, grosseiro no falar e no vestir e 
demonstrar superioridade, trazer da escola objetos ou dinheiro que não lhe pertence).

As consequências referentes a prática do bullying são diversas e não somente as 
vítimas sofrem as consequências. Os agressores e as testemunhas também podem sofrer 
consequências, tanto no âmbito emocional, quanto na aprendizagem.
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Portanto, os objetivos da pesquisa foram conhecer as causas do bullying e suas 
consequências no ambiente escolar, como também, suas manifestações e identificar as 
consequências do fenômeno bullying no processo de ensino-aprendizagem.

2 O SURGIMENTO DO BULLYING NO CONTEXTO SOCIAL 
E ESCOLAR

2.1 Conceitos

O termo bullying vem de origem inglesa, utilizada em diversos países (Austrália, Japão, 
Estados Unidos, Brasil) e continentes (Europa, África) e deriva do verbo To bully, que 
significa ameaçar, intimidar e dominar (LOPES NETO, 2005, p. 165). Não existe uma 
tradução exata para esse termo, mas a expressão resume o conjunto de comportamentos 
agressivos que tanto preocupam pais e professores.

Bullying, de modo geral, conceitua-se como abuso de poder físico ou psicológico 
entre pares, envolvendo dominação, prepotência, por um lado, e submissão, humilhação, 
conformismo e sentimento de impotência, raiva e medo, por outro (FANTE, 2005, p. 28). 
As ações abrangem formas diversas, como colocar apelidos, humilhar, discriminar, bater, 
roubar, aterrorizar, excluir, divulgar comentários maldosos, excluir socialmente (FANTE, 
2005, p. 29).

Os primeiros estudos sobre bullying aconteceram na década de 70 pelo professor de 
Psicologia Dan Olweus, onde distinguiu essa prática de meras brincadeiras normais entre 
crianças (FANTE, 2005, p. 45). O autor é considerado como pioneiro em pesquisar sobre 
bullying e sua ocorrência, onde o mesmo definiu uma soma de sinais que poderiam ajudar 
a identificar este fenômeno (FANTE, 2005, p. 46). 

Segundo Costantini (2004, p. 69), “o bullying é um comportamento ligado a agressão 
verbal, física ou psicológica que pode ser efetuada, tanto individualmente, quanto grupal”. 
Conforme o autor afirma, o bullying é uma agressão física e verbal intencional onde 
ocorre em grupos ou individualmente. É uma realidade do fenômeno, onde acontece 
agressões aos outros estudantes em sala de aula, sem qualquer motivo, simplesmente, 
pelo fato de outro de achar engraçado.

Guareshi (2008, p. 17) afirma que “é um fenômeno devastador, podendo vir a afetar a 
auto-estima e a saúde mental dos adolescentes, assim como, anorexia, bulimia, depressão, 
ansiedade e, até mesmo, o suicídio”. Portanto, o que o autor nos apresenta é que o 
fenômeno bullying causa grandes consequências para as vítimas e, uma delas, é chegar a 
cometer o suicídio.

Fante enfatiza que,

[...] Referimo-nos á fenomenologia bullying, aquela que gera e alimenta a 
violência explícit e que vem disseminando nos últimos anos, tendo como 
resultado os nefastos massacres em escolas localizadas nas mais diversas 
partes do mundo e, ultimamente no Brasil (FANTE, 2005, p. 21).

Portanto, a violência está presente em todas as escolas do mundo, e é partir do 
diálogo quedevemos estabelecer com os estudantes mostrando que este ato gera 
grandes consequências não somente para quem sofre mas também para quem a pratica.
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2.2 Características

O bullying se caracteriza por três critérios: o comportamento agressivo e intencional 
nocivo, repetitivo, comportamento de dominação. “O bullying escolar era compreendido 
como ataques repetidos de um aluno dominador sobre um outro estudante vitimado” 
(OLWEUS, 1997, p. 213).

Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência 
caracteriza o bullying como

Todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem 
sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro 
(s), causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação de poder. 
Portanto, os atos repetidos entre iguais (estudantes) e o desequilíbrio de 
poder são características essenciais, que tornam possível a intimidação da 
vítima (ABRAPIA, 2000, p. 5).

Desta maneira, qualquer ato de violência causado meramente para se divertir e 
causar humilhação ao próximo é caraterizado como bullying.

Em seus estudos, considerou o bullying as situações nas quais um estudante é exposto, 
repetidamente, por um tempo prolongado, há ações negativas por parte de um ou mais 
estudante (OLWEUS apud BARROS, CARVALHO e PEREIRA, 2009, p. 5.741). Portanto, 
a partir deste conceito, para se considerar bullying as ações do agressor não podem ser 
casuais, elas devem acontecer por um período de tempo.

Fante e Pedra (2008, p. 38) fazem distinção das brincadeiras de crianças e as ações do 
bullying no ambiente escolar e confirmam que:

As brincadeiras acontecem de maneira natural entre as pessoas. Elas brincam, 
“zoam”, colocam apelidos umas nas outras, dão risadas e se divertem. 
Porém, quando essas brincadeiras ganham requintes de crueldades, de 
perversidade, de “segundas intenções” e extrapolam os limites suportáveis 
[…] quando uns poucos se divertem à custa de outros, que sofrem não se 
trata de mais de simples brincadeira, e sim de um ato de violência (p. 38).

Desse modo, a partir do momento em que a brincadeira deixa de ser natural e passa 
a ofender, consequentemente com intenção a machucar e denegrir a imagem do outro 
ela se torna caracterizada como bullying.

2.3 Ações classificadas como Bullying

Podem ser consideradas ações classificadas como bullying:

Bater, empurrar, dar murros ou pontapés. Intimidar. Esconder objetos. 

Roubar objetos; Ameaçar com armas. Colocar apelidos.

Amedrontar Xingar de ‘nomes feios’/dizer 
palavrões.

Dizer coisas falsas. Ameaçar pegar ou contar 
algo. Gritar, berrar.

Falar mal do colega ou de aspectos do seu 
corpo ou de sua cor de pele.

Levantar falsos rumores Aproximar-se de 
alguém por vingança.

Fonte: Beaudoin & Taylor (2006), Pereira (2008).

Quadro 1: Formas de bullying escolar relatadas em estudos estrangeiros (Portugal, Espanha, Noruega, Inglater-
ra, Estados Unidos, Canadá, Japão) durante as décadas de 1970 a 1980. 



17

No Brasil, essas ações não são diferentes da pesquisa estrangeira. A Associação 
Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (Abrapia) também 
desenvolveu uma pesquisa com o tema, em 2002, em 11 escolas do Rio de Janeiro, 
envolvendo 5.875 alunos de 5° à 8° série, onde descreve 26 ações que podem estar 
presentes no bullying (RISTUM, 2010).

Agredir. Empurrar. Intimidar.

Amendrontar. Encarnar. Isolar.

Assediar. Esconder objetos. Ofender.

Aterrorizar. Excluir. Perseguir.

Bater. Fazer sofrer. Roubar e quebrar pertences .

Chutar. Ferir. Sacanear.

Colocar apelidos. Gozar. Tiranizar.

Discriminar. Humilhar. Zoar.

Dominar. Ignorar.

Fonte: Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (Abrapia) (2000).

Quadro 2: Formas de bullying escolar relatadas em um estudo brasileiro realizado em escolas do Rio de 
Janeiro em 2002.

Diante dos estudos realizados no ambiente escolar no estado do Rio de Janeiro 
podemos conhecer de que forma o fenômeno bullying se manifesta entre os estudantes.

2.4 Vítima Alvos de Bullying

Alguns estudos distinguem dos “alunos-alvos” entre vítimas passivas e vítimas 
provocadoras. As vítimas passivas, no contexto geral, não reagem às intimidações e não 
pedem ajuda aos professores, aos pais e nem mesmo aos colegas (RISTUM, 2010, p. 102). 
Tendem a fugir, a apresentar medo, a chorar (especialmente os mais jovens) ou aceitar 
à situação (por exemplo, entregando a merenda ou o dinheiro). Essa atitude fortalece 
o comportamento dos agressores que voltam a praticar o bullying com os mesmos 
alvos. As principais características das “vítimas-passivas” são timidez, introversão, pouca 
assertividade e dificuldade em estabelecer bom relacionamento com os colegas (RISTUM, 
2010, p. 102). Já as “vítimas-provocadoras” são descritas como irritáveis, agitadas e hostis. 
Apresentam dificuldades no controle de suas emoções e de seu comportamento, reagem 
com brigas e demonstração excessiva de cólera. Fante e Pedra (2008), relatam que, para 
ser identificado como vítima, o aluno deve apresentar alguns destes comportamentos:

• Durante o recreio, está frequentemente isolado e separado do grupo ou procura ficar 
próximo do professor ou de algum adulto?

• Na sala de aula, tem dificuldades em falar diante dos demais, mostrando-se inseguro e ansioso?

• Nos jogos em equipe, é o último a ser escolhido?

• Apresenta-se comumente com aspecto contrariado, triste, deprimido ou aflito?
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• Apresenta desleixo gradual nas tarefas escolares?

• Apresenta, ocasionalmente, contusões, feridas, cortes, arranhões ou a roupa rasgada, de forma 
não-natural?

• Falta às aulas com certa frequência (absentismo)?

• Perde, constantemente, seus pertences?

Fonte: Olweus apud Fante (2005, p. 74-75)

Quadro 3: Comportamentos das vítimas de Bullying. 

As vítimas de bullying apresentam mudanças comportamentais, que podem ser 
observados como sinais em decorrência por essa agressão. Algumas características 
mostradas são: baixa no rendimento escolar; as vítimas acabam sentido-se mal na hora de 
ir à escola, como dores de cabeça e, até mesmo enjoo; receio de ir sozinho à escola; roupas 
com marcas de que foram rasgadas por conta da agressão sofrida, pesadelos frequentes, 
isolamento, angústia e depressão, ataques de fúria, autoagressão (FANTE,2005).

A família e a escola devem ficar atentas a qualquer um desses sinais, pois 
assim poderá ser evitado prejuízos maiores no desenvolvimento da criança 
e do adolescente. E os alunos mais novos são mais frequentemente vítimas 
e a frequência de serem ameaçados diminuiu à medida que aumenta a idade 
(e.g. MATOS & CARVALHOSA, 2001, p. 572).

O autor nos afirma que, quanto mais idade a pessoa passa a ter, menores são as 
agressões sofridas pelas vítimas.

2.5 Agressores/Vítimas

Há, também, outro tipo de vítima que é a vítima/agressor, que ora é a vítima da 
agressão, ora só agressor, configurando-se como uma forma do estudante compensar 
os maus tratos que sofre, fazendo outra vítima. Silva (2010, p. 43) “muitas vezes a vítima/
alvo procura outra vítima ainda mais frágil e vulnerável e comete contra esta todas as 
agressões sofridas”. O autor Lopes Neto (2005), nos afirma que ao mesmo tempo em 
que a vítima é o alvo é, também, autor do bullying

Aproximadamente 20% dos alunos autores também sofrem bullying, sendo 
denominados alvos/autores. A combinação da baixa auto-estima e atitudes 
agressivas e provocativas é indicativa de uma criança ou adolescente que 
tem, como razão para a prática de bullying, prováveis alterações psicológicas, 
devendo merecer atenção especial. Podem ser depressivos, inseguros e 
inoportunos, procurando humilhar os colegas para encobrir suas limitações. 
Diferenciam-se dos alvos típicos por serem impopulares e pelo alto índice 
de rejeição entre seus colegas e, por vezes, pela turma toda (p. 168).

Compreende-se, desta forma, que os dois fatores mencionados pelo autor fazem 
com que os alunos se tornem agressivos a ponto de praticarem o bullying, a rejeição 
por parte de seus colegas e também por não serem populares, não conseguem atrair a 
amizade dos colegas. Com isso, tornando-os mais inseguros.
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2.6 Perfil do autor do Bullying

Os “autores de bullying” mostram autoconfiança, são destemidos, não aceitam ser 
contrariados, são populares e, embora rejeitados por vários colegas, raramente são 
socialmente isolados, pois contam sempre com aqueles que os apoiam em suas práticas” 
(FANTE, 2008, p. 73).

Teixeira (2011, p. 31) ressalta que:

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

Para se identificar o agressor, deve-se adotar o mesmo procedimento e verificar os 
seguintes comportamentos:

• Faz brincadeiras ou gozações, além de rir de modo desdenhoso e hostil?

• Coloca apelidos ou chama pelo nome ou sobrenome dos colegas, de forma malsoante; insulta, 
menospreza, ridiculariza, difama?

• Faz ameaças, dá ordens, domina e subjuga, incomoda, intimida, empurra, picha, bate, dá socos, 
pontapés, beliscões, puxa os cabelos, envolve-se em discussões e desentendimento?

• Pega dos outros colegas materiais escolares, dinheiro, lanches e outros pertences, sem o seu 
consentimento?

Fonte: Olweus apud Fante (2005, p. 75).

Quadro 4: Comportamentos apresentados pelo agressor que pratica o bullying.

2.7 Testemunhas do Bullying

A grande maioria dos estudantes que testemunham o bullying, não se envolvem nesses 
atos por medo de serem a “próxima vítima”, por não acreditarem que a escola possa 
tomar alguma posição diante deste fenômeno (LOPES NETO, 2005, p. 167). Portanto, fica 
assim o silêncio, onde os autores afirmam o poder desta violência, acobertado pela falsa 
tranquilidade transmitida para os adultos. Segundo Lopes Neto (2005, p. 168) o autor 
cita que:

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

Contudo, o autor ressaltam que algumas testemunhas acreditam que, por meio destas 
práticas agressivas, é o caminho para se conquistar a popularidade naquele ambiente 
(LOPES NETO, 2005).
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2.8 Causas do Bullying

O bullying, assim como outras formas de violência, tem uma complexidade que advém, 
principalmente, de sua multicausalidade.

As relações familiares podem se demonstrar como características democráticas, 
autoritárias ou permissivas das quais ocorrem outros fatores. Ristum (2010, p. 99) indica 
esses fatores: a) Falta de tempo e de atenção dos pais; b) Falta de participação nas 
atividades dos filhos; c) Falta de coesão e solidariedade entre os membros da família; d) 
Ausência de afeto nas relações familiares; e) Incoerência nas práticas disciplinares e de 
orientação; f) Uso da violência nas relações familiares cotidianas; g) Abuso de poder e uso 
exagerado de punição; h) Falta de normas; i) Superproteção dos filhos; j) Forma violenta 
de resolução de conflitos parentais e entre irmãos.

Portanto, a família tem sua contribuição considerável para a propagação do bullying, 
como também, em exterminar estas práticas. O bullying, no cotidiano escolar, traz 
comportamentos e influências que implica no desenvolvimento cognitivo e social dos 
estudantes que vivenciam este fenômeno.

3 CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM

Diante das pesquisas bibliográficas e campo, existem consequências no processo de 
ensino acerca do bullying, tanto para os agressores, quanto para as vítimas.

Fante (2005, p. 24), nos acrescenta, ainda, que:

O medo constante e repetitivo bloqueia a agressividade e o bom 
funcionamento mental, prejudicando as funções de raciocínio, abstração, 
interesse por si mesmo e pelo aprendizado, além de estender-se a outras 
faculdades mentais ligadas à auto percepção, concentração, autoestima e 
capacidade de interiorização (FANTE, 2005, p. 24).

Santos (2008), enfatiza que a aprendizagem somente ocorre se quatro condições 
básicas forem atendidas a motivação, o interesse, a habilidade de interagir com os 
diferentes contextos. O autor nos mostra que, existem várias motivações para que 
aconteça a aprendizagem, observando e respeitando cada contexto ao qual o aluno está 
inserido. Realmente é importante, pois os professores precisam buscar as condições 
necessárias para que aconteça a aprendizagem, o interesse e a motivação, habilidades e 
interação nos vários contextos escolares e individuais de cada aluno.

4 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada nas escolas municipais localizadas na periferia da cidade de 
Manaus, onde oferecem os cursos do Ensino Fundamental I, pela manhã e da tarde.

As regiões onde se localizam as escolas são consideradas marginalizadas na cidade, 
conforme documentação da polícia civil, com alto índice de tráfico de drogas e 
assassinatos. As casas ficam em meio aos comércios existentes na área, algumas casas 
são inacabadas, o bairro não possui áreas de lazer, mas há algumas praças onde se 
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concentram um grande número de crianças e adolescentes. Os alunos que frequentam 
essa escola são, geralmente, de uma classe social menos favorecida e são, em sua maioria, 
moradores do bairro ou de suas proximidades. Os pais e responsáveis, da maioria dos 
alunos, trabalham como operários, pedreiros, empregadas domésticas e as faixas salariais 
variam de dois a quatro salários mínimos. Registrou-se a participação de uma parcela de 
pais desempregada.

A escola apresenta um clima favorável às relações de ensino-aprendizagem, porém, 
existem alguns fatores que contribuem para um ambiente de trabalho improdutivo, tanto 
para os professores, quanto para os alunos, desde condições físicas, iluminação precária, pouca 
ventilação, a fatores que são gerados pelas relações que são estabelecidas no seu cotidiano. 
O exemplo disso são as relações de autoritarismo, punição. Nas escolas observadas, há 
uma grande preocupação em manter a ordem. Como, por exemplo, as crianças não podem 
correr em momento algum, nem durante o recreio e, quando isso acontece, aparece 
alguém para repreendê-los. Entre os professores, há uma relação de cooperação e troca de 
saberes. As funções de Direção e Coordenação são bastante entrelaçadas, onde existem 
ideias ouvidas e compartilhadas para o bem maior que é a aprendizagem do aluno. Porém, 
existe uma influência para que se alcance as metas estabelecidas pela direção, referente ao 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

A pesquisa foi conduzida pela Concepção Teórica da Fenomenologia, a qual, concede 
revelar, de maneira concreta, o fenômeno e esclarecê-lo para o mundo de uma forma 
verídica, onde se possa verificar o que se passa por trás da problemática desse fenômeno. 
O próprio Husserl (2000, p. 45) em sua obra “A ideia da Fenomenologia” expõe “Por 
outro lado, a sua tarefa positiva é resolver os problemas concernentes à correlação entre 
conhecimento, sentido do conhecimento e objeto do conhecimento, graças a inquirição 
da essência do conhecimento [...].

Optou-se por realizar como abordagem a pesquisa descritiva, que nos concederá uma 
visão panorâmica e uma aproximação do fenômeno em questão (GONSALVES, 2001, p. 65).

O procedimento de coleta foi mediante a pesquisa bibliográfica, que visa pesquisar 
fontes como livros, artigos científicos dos meios eletrônicos e convencionais (GIL, 2002, 
p. 44). E pesquisa de campo, que remete a coletar as informações diretamente com a 
população pesquisada, obtendo uma aproximação com o fenômeno que está ocorrendo 
naquele local (GONSALVES, 2001, p. 67). Para expor a natureza dos dados, optamos pela 
pesquisa qualitativa, pois houve uma preocupação com a interpretação do fenômeno da 
pesquisa, de uma forma hermenêutica (GONSALVES, 2001, p. 68).

Minayo (1996) defende ser o fenômeno que permite aproximarmos os fatos ocorridos 
na realidade da teoria existente sobre o assunto analisado, a partir da combinação entre 
ambos.

Manzini (1990/1991, p. 154) destaca ser importante que o roteiro de entrevista 
seja organizado com perguntas básicas (fundamental), de modo a permitir que sejam 
“complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 
entrevista”. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer surgir informações de forma 
mais livre, desassociar de alternativas que possam ser propostas pelo roteiro utilizado, 
permitindo que os entrevistados sejam mais naturais e espontâneos. Utilizou-se, também, 
como técnica, o questionário, segundo Gil (1999, p. 128), pode ser definido “como a 
técnica de investigação composta por um número mais ou menos e levado de questões 
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 
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crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas.” Marconi e Lakatos 
(1999, p. 100) destacam que:

Junto com o questionário, deve-se enviar uma nota ou carta explicando a 
natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, 
tentando despertar o interesse do recebedor para que ele preencha e 
devolva o questionário dentro de um prazo razoável.

A coleta dos dados foi realizada em Escola Municipal, na Zona Leste da cidade de 
Manaus. Por questões éticas, não foram citados o nome da escola envolvida, nem dos 
sujeitos. Foram elaborados questionários com trinta e três (33) estudantes do 5° ano 
das séries iniciais do Ensino Fundamental, entrevista com dois (2) professores e uma 
(1) Pedagoga da instituição no período de Maio a Novembro/2018. Para isso, foram 
organizados dois conjuntos de objetivos: 1. O primeiro se referiu a caracterização do 
bullying no contexto escolar e, o segundo, sobre a prática do bullying no ambiente escolar 
e sua relação no desenvolvimento escolar dos que praticam e sofrem bullying.

A) Caracterização do bullying
1. Caracterizar o fenômeno por meio da concepção do autor do bullying;
2. Caracterizar o fenômeno por meio da concepção das vítimas do bullying.
B) Consequências do fenômeno bullying no processo de ensino-aprendizagem
1. Verificar se a prática do bullying, tanto no contexto da vítima, quanto no contexto 

do autor, influencia processo de ensino e aprendizagem.

Método:
I. Sujeitos:
Alunos de uma Escola Pública da Zona Leste de Manaus do 5° ano do Ensino 

Fundamental I, de 10 a 12 anos (16 meninas e 17 meninos).
Professores das turmas de 5° ano do turno matutino da instituição e Pedagoga.
II. Instrumentos:
A) Caracterização do Bullying
Verificou-se quantos alunos que praticam o bullying são vítimas e os espectadores. 

Neste questionário, pode-se ter a clareza de quem prática, sendo que as questões estão 
divididas em dois momentos: I. As questões de 1-4, uma auto avaliação sobre quem 
prática. II. As questões da 5° a 7°, autoavaliação de quem sofre esta agressão.

B) As consequências do bullying no processo de ensino-aprendizagem
O objetivo foi conhecer as consequências do fenômeno bullying no contexto escolar 

e de que maneira ela se apresenta diante a aprendizagem do aluno em sala de aula.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Vinte e nove alunos (29) responderam que, algumas vezes, colocaram apelidos 
engraçados em seus colegas.
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Gráfico 1: Informa o percentual de apelidos engraçados dados aos amigos da escola.

No gráfico 2, quando questionandos […] se alguma vez chamaram algum colega da sala 
com apelidos engraçados, trinta e três (33) alunos responderam afirmativamente. Desta 
forma, se caracteriza como bullying direto. São considerados bullying diretos: apelidos, 
agressões físicas, ameaças, roubos, ofensas verbais ou expressões e gestos que geram mal 
estar entre os alvos (LOPES NETO, 2005, p. 166).
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Gráfico 2: Informa o percentual de como se chama os amigos da escola pelos apelidos engraçados.

No gráfico 3, a maior parte do estudantes (29) afirmou que […] nunca ameaçaram 
bater em seus colegas.

No gráfico 4, 27 alunos afirmaram que […] nunca bateram em seus colegas de 
sala, enquanto que, no gráfico 5, a questão abordada foi se fora chamado por apelidos 
inconvenientes. Destes, 25 responderam afirmativamente.

No gráfico 6, […] seus colegas ameaçam bater em você, seis alunos afirmaram que, 
algumas vezes sim.

No gráfico 7, refere-se aos […] colegas baterem em você, 29 afirmaram que nunca 
foram agredidos por seus colegas. 4 sobre a questão você bate em seus colegas.
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Gráfico 3: Informa sobre o percentual das ameaças em bater em seus colegas.
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Gráfico 4: Informa de batidas em seus colegas.
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Gráfico 5: Informa o percentual dos chamamentos (apelidos inconvenientes) indevidos sofridos 
pelas vítimas.
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Gráfico 6: Informa o percentual de ameaças de agressão sofrido pelas vítimas.
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Gráfico 7: Informa o percentual de colegas que agrediram as vítimas.

Pode-se afirmar que o bullying apresenta-se, na maioria das vezes na escola, por meio de 
apelidos e, na minoria, vem apresentada como agressão física.

Em um segundo momento, fora observado o parecer dos docentes e Pedagogo da 
instituição relatando que há muitos alunos que praticam o bullying no ambiente escolar.

O fenômeno tem sido bem presente nas turmas onde os alunos apresentam distorção 
de idade e seriação, agressões verbais na tentativa de diminuir o outro pela aparência 
física, agressões físicas, tais como: tapas e chutes, a fim de demonstrar força física na 
tentativa de impor-se diante de alguma relação social.

Quando o aluno tem o lado socioemocional abalado, isso acaba acarretando o 
bloqueio de qualquer estímulo que possa ser utilizado para auxiliar a aprendizagem dos 
mesmos. Professores relataram que, até mesmo os alunos mais aplicados, responsáveis 
e empáticos em sala de aula, uma vez ou outra, acabam por demonstrar ações de 
provocação e, raras vezes intimidação, mas acontece, seja por tentarem se enturmar, 
diminuindo o outro ou, até mesmo, tentando-se impor quando algo foge daquilo que o 
aluno esperava (ação X reação).
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Afirmam que esta prática é anormal, porém, cabe a escola criar mecanismos, ações 
dentro da própria instituição para demostrar as consequências desses atos. Neste 
sentido, trabalhamos com muitas realidades, esses alunos são frutos de famílias sem 
estrutura alguma e trazem para ambiente escolar o que vivem em casa.

Os dados da pesquisa confirmam informações pertinentes para a discussão do 
fenômeno bullying e a violência na escola, entre outras particularidades que permeiam 
essa temática. Constatou-se que 100% dos participantes da pesquisa já presenciaram ou 
vivenciaram algum tipo de agressão entre os alunos. A pesquisa evidencia que a presença 
da violência é, portanto, do fenômeno bullying e é uma realidade na escola, principalmente 
no 5º ano participante e, por conseguinte, confirma a relação deste estudo.

Ao investigar os tipos de agressões que os estudantes já presenciaram no cotidiano 
escolar foi possível determinar os dados. Foram analisadas respostas de 2 professores 
1 Pedagoga que trabalham nessa escola, diante as respostas que os docentes dos ao 
questionários foi possível inteirar-se da opinião dos professores frente às consequências 
que o bullying pode ter na aprendizagem de seus estudantes, mas também a intromição 
que ele gera na dinâmica da escola. A despeito de esse fenômeno acontecer principalmente 
longe dos olhos dos adultos, ficou bem claro quando os professores responderam:

[…]“São alunos, na sua maioria, indisciplinados, sem acompanhamento; são criados 
sem limites” […].[…] “Existe o respeito com a direção da escola, porém com os colegas 
de sala, são totalmente agressivos”.

A direção da escola afirma nos casos que presenciaram bullying, ocorreram 
intervenções, na forma de palestras, conversas, orientações e trabalhos sobre o tema 
por meio da Brigada Mirim representando uma parceria que a escola tem com este órgão.

Segundo Silva (2010), algumas atitudes podem definir em formas diretas ou indiretas 
de práticas do bullying, sendo que, raramente, a vítima sofre apenas um tipo de mau-
trato, pois, os atos de violência costumam ser praticados em grupo, contribuindo para 
a exclusão social da vítima e, em alguns casos, acarreta em evasão escolar e, até mesmo, 
um dado psicológico irreversível, chegando ao suicídio.

Leão (2010), relata que o bullying é práticado mais frequentemente nas agressões 
cometidas por meninos, como os insultos, apelidos ofensivos de forma contínua, 
xingamentos, comentários racistas, roubo, agressões físicas, estragar objetos das vítimas, 
extorsão de dinheiro. Já, a forma indireta, costuma ser praticada pelas meninas, sendo 
caracterizada pela prática do isolamento social da vítima, envolve a realização de fofocas, 
difamações, intrigas e indiferença.

Vale ressaltar, como nos indica Fante (2005), que entende-se por bullying um fenômeno 
que se refere a ações agressivas, repetitivas e gratuitas contra uma mesma vítima, que 
ocorrem num período prolongado de tempo e são marcadas pelo desequilíbrio de poder 
sobre a vitíma. Fante também afirma que o “bullying é um conjunto de atitudes agressivas, 
intencionais, e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais 
alunos, contra outro (s), causando dor, angústia e sofrimento” (FANTE, 2005, p. 28-29).

O autor supracitado relata que as conseqüências para as vítimas do bullying são 
graves e abrangentes, causando a falta de interesse pela escola, onde o aluno encontra 
dificuldades de aprendizagem, rendimento escolar abaixo da média e, até mesmo, a evasão 
escolar. Emocionalmente, este aluno-vitima do bullying apresenta, ainda, baixa resistência 
imunológica, baixa auto-estima, os sintomas psicossomáticos, transtornos psicológicos, a 
depressão e até mesmo o suicídio.A não superação dos traumas (p. 79).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É imprescindível apontar que o bullying acontece de diversas maneiras agressivas e, 
quase sempre, de maneira intencional e repetidas vezes.

A maioria das vítimas é considerada fraca, constrangido-as a ponto de trazer angústia 
e dor por conta da vergonha passada. Devemos lembrar que esta violência é alimentada 
pela sociedade e escola de modo geral, pois, é por meio de competições, quaisquer que 
sejam sua natureza, tendem a valorizar sempre os aptos para tal. Desta forma, contribuem 
para a reprodução de hieraquiar do poder.

Ao analisar o ponto de vista dos professores sobre o fenômeno, verificou-se que o 
bullying gera nas vítimas comportamentos, tais como: agressividade, medo, angústia, auto-
estima baixa, depressão e isolamento. Portanto, foi possível comprovar que, na perspectiva 
dos professores, o bullying influência negativamente o processo de ensino-aprendizagem 
dos estudantes, considerando que as atitudes por eles confirmado, são prejudiciais, não 
somente no aprendizado, mas também, à vida social identidade do estudante.

Nos deparamos com a necessidade de renovação da escola, como uma maneira de 
minimizar ou extinguir o problema da violência neste âmbito.

O fenômeno bullying ainda é considerado como brincadeira de criança, entretanto, 
não devemos deixar que isto continue acontecendo, pois ele gera grandes consequências, 
não somente neste processo que é a aprendizagem, como também, levando a depressão 
e, até mesmo, o suicídio.
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NORMAS DE PUBLICAÇÕES

ETHOS & EPISTEME (Revista de Ciências Humanas e Sociais da Faculdade Salesiana 
Dom Bosco/FSDB ISSN n. 1809-0400) aceita trabalhos inéditos sobre assuntos atuais 
e relevantes para a discussão de questões relacionadas às Ciências Humanas e Sociais 
(Administração, Antropologia, Ciências Sociais Aplicadas, Filosofia, Pedagogia, Serviço Social).

NORMAS PARA ENVIO DE MATERIAL PARA AS SEÇÕES DA
REVISTA ETHOS & EPISTEME:

ETHOS & EPISTEME recebe textos para publicações em três modalidades : Artigos, 
resenhas e resumos (Tendências, relatos de experiências, reflexões pedagógicas ) cada 
uma com sua especificidade.

1) Artigos
A apresentação de artigos, com, no máximo 15 laudas, deverá obedecer a seguinte 

sequência (não devendo ser inferior a 12 laudas):
 y Título do artigo (o título será em letra maiúscula, centralizado e negrito, tamanho 

14. Abaixo, um espaço de linha, centralizado, tamanho 12, com fonte Times New 
Roman, o nome completo do(s) autor(es) identificados por exponencial numérica. 
Os trabalhos deverão conter no máximo quatro autores);

 y Na próxima linha em espaço, justificado deverá conter nome(s) completo(s) 
do(s) autor(es), suas credenciais e local de atividade, instituição do(s) autor(es) 
segundo a numeração exponencial numérica, separados por ponto e vírgula (caso 
tenha mais de um autor), incluindo o endereço, telefone, e-mail, fax (do trabalho 
e residencial) também tamanho 10;

 y Na página seguinte resumo indicativo em português, inglês ou espanhol, com 200 
a 250 e espaço interlinear simples;

 y De três a cinco palavras-chave em português, inglês ou espanhol, conforme o 
resumo escolhido, pelo autor do trabalho, para a língua estrangeira a ser traduzida 
para o resumo;

 y O texto será justificado, tamanho 12, espaçamento 1,5, com exceção dos 
subtítulos da estrutura textual, em maiúsculo e negrito. O parágrafo é um espaço 
simples com recuo de 1cm;

 y Quando ocorrer à necessidade da inserção de ilustrações (tabelas, quadros, 
imagens-fotos, desenhos, esquemas), os mesmos devem ser citados no final do 
texto desenvolvido pelo autor do trabalho. Exemplo: As abelhas são importantes 
insetos presentes na Amazônia [...] sendo representantes da biodiversidade 
brasileira. (Foto 4).

 y Referências em ordem alfabética, conforme ABNT 6023 (2002).

Exemplos:
a) Livros:

 HEEMANN, Ademar. Natureza e ética: dilemas e perspectivas educacionais. 
Curitiba: UFPR, 1993.
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b) Capítulo de livro:

 RUSSOMANO JR, Victor. Direitos e deveres do empregado e do empregador. In: 
MAGANO, Otávio Bueno (Coord). Curso de direito do trabalho. São Paulo: 
Saraiva, 1985, p. 235-291.

c) Artigos de periódicos:

 GODIM, Maria Augusta Drumond Ramos. Teorias de aprendizagem: uma iniciação 
ao estudo, Educação e Compromisso, Terezina, v.1, n.1-2, p. 23-25, jan./dez. 1989.

d) Tese/dissertação/TCC:

 LAKATOS, Eva Maria. O trabalho temporário: nova forma de relações sociais. 
São Paulo, 1979, 2 v. Tese (Livre-docência em Sociologia). Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo.

 FERNANDEZ, Setúbal Onório. Inclinações da atividade fabril no oeste 
de Manacapuru. Benjamin Constant, 2014, 94 p. Mestrado (Dissertação 
apresentada no Curso Ciências Ambientais da Faculdade de Biodiversidade, 
Bioprospecção e Indústria, UFAM – Campus Benjamin Constant, para obtenção 
do título de Assistente Social). Campus Benjamin Constant, Universidade Federal 
do Amazonas. (Exemplo fictício).

e) Artigo de jornal:

 FROTA-PESSOA, Osvaldo. Sociologia: o fator genético. Folha de são Paulo, São 
Paulo, 2 de mar. Caderno 5, p. 27.

f) Em meio eletrônico:
 ALVES, Rogério Marques de Oliveira; CARVALHO, Carlos Alfredo Lopes 

de; SOUZA, Bruno Almeida. 2003. Arquitetura do ninho e aspectos 
bioecológicos de Trigona fulviventris fulviventris Guerin, 1853 
(Hymenoptera: Apidae). Comunicação científica, Magistra, Cruz das Almas, Bahia, 
v.15, n.1, especial. Disponível em <http://www.magistra.ufrb.edu.br/publica/
magist15_1_ento/03-15_1_ent-06c.html>. Acesso em: 17 de nov. 2004.

 CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA da UFPE, 4 ed., 1996. Recife. Anais 
eletrônicos, Recife: UFPE, 1996. Disponível em: <http://www.propesq.ufpe.br/
anais/anais.htm>. Acesso em: 21 de jan. 1999.

 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa 
11, de 20 de outubro de 2000. Regulamento técnico de identidade e qualidade do 
mel. Disponível na internet: <http: //extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/
ser/et/visualizar anexo?Id=1690>. Acesso em: 16 de jun. 2000.

Anexos ao texto: 
Recomendamos evitar os anexos e propô-los, somente quando estritamente 

necessários à compreensão dos textos apresentados.

Notas: 
Pede-se que as notas não ultrapassem a média de 3,5 linhas por página, onde sua 
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numeração obedeça, rigorosamente, as indicações do texto e que sejam digitadas ao pé 
da página, pelo recurso de inserir notas do word. As ilustrações, quando existirem, devem 
ser produzidas, obedecendo as seguintes orientações:

a) MATERIAIS GRÁFICOS: Fotografias nítidas e gráficos (estritamente 
dispensáveis a compreensão do texto) poderão ser aceitos e deverão ser 
assinalados, no texto, os locais onde devem ser intercalados pelo seu número 
de ordem. Caso as ilustrações tenham sido publicadas, mencionar a fonte e a 
permissão para publicação, tamanho 11, em negrito;

b) QUADROS: Os quadros deverão ser acompanhados de cabeçalho (na parte 
inferior do quadro) que permita compreender o significado dos dados reunidos, 
sem a necessidade de referência ao texto Os mesmos devem ser citados, com 
numeração específica, no local que devem ser inseridos, ao final das correções do 
artigo, tamanho 11, em negrito.

c) Tabelas: As tabelas, assim como os quadros, deverão vir acompanhadas de 
cabeçalho (na parte superior da tabela), tamanho 11, em negrito.

Citação de autores: 
Conforme NBR 10520 de julho de 2001. Devem ser feitas no corpo do texto 

(autor-data). As entradas pelo sobrenome do autor/vírgula/data ou autor/vírgula/data/
vírgula/página podendo ser na forma direta ou indireta, por exemplo:

Silveira (1999, p. 20) descreve: “ o estudo das [...] ciências” ou “Artigos são os 
trabalhos aprovados[...] revista” (FRANÇA, 2000, p. 51).

As citações diretas no texto de até três linhas, devem estar contidas entre aspas 
duplas (“”). As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação.

As citações diretas, com mais de três linhas, devem ter um recuo de 4 cm de margem 
esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas.

Exemplo:

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro 
nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu local de 
origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da televisão, 
telefone, e computador. Através de áudio-conferência, utilizando a 
companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido 
em um salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181).

Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques, 
do seguinte modo:

a) supressões: [...]
b) interpolações, acréscimos ou comentários: [ ]
c) ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico.

2) Tendências
 Serão aceitos textos sobre temas inovadores com o objetivo de promover discussões 

interdisciplinares. Os originais deverão ter, no máximo, 3 laudas.
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3) Relato de Experiências
 Curtos relatos de experiências vivenciadas por pessoas em situações de convivência 

em instituições educativas. Os originais deverão ter, no mínimo, 3 laudas.

4) Reflexão Pedagógica
 Textos originados de trabalhos desenvolvidos por acadêmicos de cursos de 

Filosofia, Normal Superior, Pedagogia, Serviço Social, Sociologia, etc, nas diversas 
disciplinas (monografias, relatórios de estágio, ensaios). Os originais deverão ter, 
no mínimo, 3 laudas.

5) Resenhas

 y Serão aceitos resenhas críticas de livros, com informação completa da fonte 
resenhada;

 y Os originais deverão ter, no máximo, 12 laudas;
 y ETHOS & EPISTEME está aberta para colaborações, mas reserva-se o direito 

de publicar ou não o material espontaneamente enviado à redação. Os artigos 
assinados são da responsabilidade de seus autores;

 y O parecer sobre a aceitação ou não dos originais será comunicado ao autor ou 
ao primeiro, quando forem mais de um, não se obrigando a ETHOS & EPISTEME 
a devolver os originais a ela enviados;

 y Todo o trabalho aceito será submetido a uma revisão, caso o texto exija 
modificações substanciais, será devolvido ao autor para que ele mesmo as faça.

ETHOS & EPISTEME disponibilizará os artigos publicados no site da FSDB (www.
fsdb.edu.br/revistaethos&episteme).
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