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RESUMO 

O presente estudo visa entender a perspectiva das crianças das séries iniciais em 

relação ao bullying e o impacto dessa violência no processo de ensino-

aprendizagem na Escola Municipal Monteiro Lobato, na cidade de Carinhanha, 

Bahia. A pesquisa propôs compreender a perspectiva das crianças de séries inicias  

em relação ao bullying e o impacto dessa  violência no processo de ensino-

aprendizagem -escola municipal monteiro lobato- Carinhanha- BA, com relação ao 

Bullying, assunto tão em pauta e que ocorre nas mais diversas salas de aula do 

Brasil, seja em cidades grandes, médias ou pequenas; metropolitanas ou 

interioranas, como Carinhanha. A pesquisa e a ação interventiva visaram levar esse 

debate, pouco realizado na cidade, para os docentes e compreender como as 

crianças veem esse fenômeno (é uma violência já naturalizada entre eles?). Por 

meio do questionário realizado ficou evidenciada a importância de se introduzir, no 

contexto escolar atividades práticas que possam valorizar a relação entre o alunado 

e o respeito às diferenças e semear uma cultura de Paz dentro do ambiente escolar. 

Esse é o objetivo maior deste trabalho. 

  

Palavras-chave: Bullying , Carinhanha/BA, Escola Municipalizada Monteiro Lobato, 

Cultura de Paz, Direitos Humanos, Respeito a diversidade. 
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TEMA 

 

A perspectiva das crianças de séries iniciais em relação ao bullying e o impacto 

dessa violência no processo de ensino-aprendizagem -escola municipal monteiro 

lobato- Carinhanha – BA  
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INTRODUÇÃO 

 

O município de Carinhanha foi criado em 17 de agosto de 1909, por força do 

Decreto Estadual Lei nº 762, sendo desmembrada do município de Barra do Rio 

Grande. Localiza-se às margens do Rio São Francisco, distante 900 km de Salvador, 

e possui uma população estimada em 28.380 habitantes, segundo censo 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Tem uma economia baseada 

na agropecuária, com vocação para criação de bovinos e suínos, agricultura familiar 

e para pesca artesanal.  

Suas origens deixam raízes no início do século XVIII, aproximadamente em 

1712, com os confrontos entre os índios Caiapós e o bandeirante Manuel Nunes 

Viana, vencedor dos paulistas na Guerra dos Emboabas. Segundo, alguns cronistas, 

o bandeirante atingiu a margem esquerda do rio São Francisco, indo para o sul, 

atravessando o rio Carinhanha - ou Carunhenha - onde encontrou o aldeamento 

caiapó, resultando numa luta sangrenta que finalizou com a derrota dos índios. 

Vencedor da batalha, o bandeirante fixou base nesse território para suas conquistas, 

o qual, posteriormente, veio a ser o centro de intercâmbio entre a Bahia e o Estado 

de Minas Gerais.  Em 1832, o local foi elevado à categoria de vila. 

Nos últimos anos, o município vem experimentando um grande dinamismo 

socioeconômico e cultural, principalmente em função das políticas públicas. Nesse 

contexto, vale destacar as intervenções dos Governos estadual e federal, a exemplo 

da: Construção da ponte João de Guimarães Rosa, que interliga as cidades de 

Carinhanha e Malhada; instalação de várias unidades de PSF rural e urbana; os 

Programas Todos Pela Alfabetização – TOPA e BRASIL ALFABETIZADO que vem 

contribuindo para a redução do analfabetismo de jovens e adultos no município de 

Carinhanha; a implantação do Programa "Luz Para Todos" do Governo Federal, em 

várias comunidades do município; a construção de uma ampla rede de 

abastecimento de água para a zona rural, pela CODEVASF, através do projeto "Água 

Para Todos", beneficiando 11 localidades com 05 sistemas de tratamento de água; a 

instalação do Centro de Inclusão Digital Quilombola do distrito de Barra do Parateca, 

que é uma das comunidades mais antigas de Carinhanha; e recuperação de 131 km 

da BA-161, que liga Carinhanha à BR-349. 
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O município tem elevado os indicadores sociais e educacionais ao longo dos 

últimos anos. O Projeto Educando com a Horta Escolar que é uma iniciativa da FAO/ 

ONU - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e FNDE - 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e foi concebido com a finalidade 

de intervir na cultura alimentar e nutricional dos escolares, tornou-se referência 

nacional, o que já motiva outros municípios a também abraçarem a causa da 

alimentação saudável e com meio ambiente ecologicamente sustentável. Atualmente 

o município Carinhanha possui os seguintes povoados: Angico, Barra do Parateca, 

Capinão, Marrequeiro, Feira de Santa Luzia, Vila São João, Vila São José, Povoado 

de São José (Barrinha), Canabrava, Agrovila XV, Agrovila XVI, Agrovila XXIII, Riacho 

do Capinão, Baixa do Mocambo, Núcleo I, Núcleo II e Estreito e Assentamentos: 

Santa Helena, Gerais do Pituba, Mel de Abelha e Gerais Salinas. 

O Sistema Municipal de Educação de Carinhanha, instituído por lei municipal 

de nº 1.126/2011, tendo como órgão Central a Secretaria Municipal de Educação de 

Carinhanha (SEMEC), necessita de implementação de ações dessa Secretaria, para 

efetivas mudanças na educação básica do município, com suporte aos anos letivos 

com maior índice de reprovação, capacitando e oferecendo melhores condições de 

trabalhos aos professores das disciplinas mais críticas em aprendizagem, através do 

uso das Diretrizes Pedagógicas para a Educação Básica e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais Comuns, com objetivo de aprendizagem para o 

desenvolvimento dos estudantes para cada ano do Ensino Fundamental.  

É visível que o declínio nos índices educacionais não está ligado apenas a 

fatores pedagógicos, mas também a ausência da aproximação familiar às escolas e 

a violência dentro do ambiente escolar. O município precisa garantir políticas de 

combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas 

à capacitação de educadores (as) para detecção de sinais de suas causas, 

favorecendo a adoção das providências adequadas que promovam a construção de 

cultura de paz e ambiente escolar dotado de segurança. Dentro do quadro de 

violência escolar, um dos principais problemas a ser enfrentado é o bullying. 

O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente 

qualquer contexto no qual as pessoas interajam, tais como escola, faculdade, 

Universidade, família, locais de trabalho e, até, entre vizinhos. Um dos locais mais 

comuns para a ocorrência de bullying é no ambiente escolar, e é neste que há uma 

tendência maior de se admitir a ocorrência, negando o problema ou mesmo o 
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“desconhecendo”.  

Normalmente, o bullying ocorre em áreas da escola onde a presença ou 

supervisão de pessoas adultas é mínima ou inexistente. São práticas recorrentes do 

bullying os apelidos pejorativos para humilhar os colegas, xingamentos, 

discriminação social, étnica, moral e religiosa, causando dor e angustia, com o 

objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa que não tenha capacidade ou 

possibilidade de defesa. Uma relação desigual de forças ou poder. 

O bullying, de acordo Gabriel Chalita, pode ser dividido de forma direta e 

indireta. A forma direta é utilizada com maior frequência entre os agressores 

meninos. E as atitudes mais usadas pelos que praticam o bullying (chamados de 

bullies) são os insultos, xingamentos, apelidos ofensivos por um período prolongado, 

comentários racistas, agressões físicas- empurrões, tapas, chutes, roubo, extorsão 

de dinheiro, estragar objetos dos colegas e obrigar a realização de atividades servis. 

A indireta, por sua vez, é mais comum entre o sexo feminino, tendo como 

características atitudes que levam a vitima não isolamento social, podendo acarretar 

maiores prejuízos, visto que pode gerar traumas irreversíveis ao agredido. O bullying 

indireto compreende atitudes de difamações, realizações de fofocas e boatos cruéis, 

intriga, rumores degradantes sobre a vitima e seus familiares e atitudes de 

indiferença. 

A partir do exposto acima, o interesse pelo tema quando observei varias 

cenas, na Escola Municipal Monteiro Lobato- Carinhanha- BA, de alunos figurando 

como agressores, vitimas e testemunhas do bullying. 

Com o tema definido passou-se para a elaboração do problema e investigar 

Qual é a perspectiva das crianças em relação ao bullying e o impacto no processo 

de ensino-aprendizagem? O que desencadeou a elaboração do objetivo geral, qual 

seja compreender a perspectiva da criança e do adolescente com relação ao 

bullying.  Para o êxito dos questionamentos já mencionados, foi necessária a 

consulta a diversos livros e artigos, havendo, posteriormente, a construção da 

definição do termo bullying, sua evolução histórica, os tipos, os protagonistas, a 

identificação dos envolvidos, as características, as causas e os aspectos legais 

embasados. 

Por fim, acredita-se que a relevância deste trabalho é estimular a reflexão 

acerca do tema para que as crianças e adolescentes saibam lidar com a situação 

para poder combatê-lo no cotidiano escolar, transformando – o mesmo um contexto 
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com um clima de respeito mutuo ,sensibilizando os alunos a entenderem a 

importância de se respeitar o colega, dialogar ao invés de ofender e brigar. 
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Geral 

Compreender a perspectiva das crianças de séries iniciais da Escola Municipal 

Monteiro Lobato, da cidade de Carinhanha/BA, com relação ao bullying. 

 

Específicos: 

 Verificar por meio de questionário o entendimento da criança e adolescente 

sobre o bullying; 

 Estudar e verificar, por meio de questionário pesquisa bibliográfica o que é 

bullying e suas consequências no cotidiano das crianças de séries iniciais; 

 Elaborar propostas de ações permanentes na escola de conscientização das 

consequências do bullying, assim como o constante combate de suas 

práticas. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O bullying, assim como suas manifestações e consequências, é alvo de 

constantes debates e discussões, tanto acadêmicas, quanto entre pais, autoridades 

e no ambiente escolar. Os atores que integram o corpo escolar do município de 

Carinhanha não podem se isentar dessa discussão. Dessa forma, torna-se 

fundamental compreender não a perspectiva dos adultos envolvidos nessa complexa 

equação que é o bullying, considerando que muitos já possuem um ponto de vista 

pré-definido, mas sim a das crianças, que muitas vezes são os perpetradores, 

vítimas e testemunhas dos atos de discriminação, violência e desrespeito com o 

outro. O problema posto é: De que forma o bullying é percebido e compreendido 

pelas crianças dos anos iniciais? 

Para encontrar uma resposta para este problema faz-se necessária uma 

investigação, um levantamento de dados a fim de compreender como os alunos e 

alunas veem a prática do bullying, assim como suas consequências. Tal preposição 

encontra respaldo no sentido de que qualquer ação de intervenção, para que possa 

ser realizado com sucesso, necessita de um diagnóstico prévio, que orientará a 

formulação de ações junto às crianças. Para criar uma ação mais efetiva foi 

realizado um questionário com as crianças, de forma a perceber o entendimento de 

bullying e como a ação interventiva poderia ocorrer para responder ao problema 

posto desta pesquisa-ação. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O que é bullying 

O bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, 

verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou 

mais colegas. De acordo com Costa (2011, p.360): 

 

É um termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou 
psicológica, intencionais e repetitivos, praticados por um individuo 
(bully – valentão) ou grupo de indivíduos com a intenção malévola e 
com objetivo determinado de intimidar ou agredir fisicamente, 
moralmente, outro indivíduo, (ou grupo de indivíduos) incapazes de 
se defender. (COSTA , 2011, p.360). 

 

Conforme o mesmo, o termo bullying é utilizado ao se referir as ações de 

violência, podendo ser físicas ou psicológicas. Mais claramente Porto e Wrasse 

(2010, p.221) explica que o bullying é uma palavra   

 
de origem inglesa, sem tradução na língua portuguesa, refere-se a 
uma situação na qual um individuo (bully) ou grupo de indivíduos 
(bullies) deliberadamente atormenta, hostiliza ou molesta outro(s). 
Pode ser traduzido como tiranizar, oprimir, amedrontar, intimidar, 
humilhar. Os estudos sobre o bullying escolar tiveram inicio na 
década de 70, na Noruega, Suécia e Dinamarca, motivados pelo 
crescente número de suicídio entre crianças e adolescentes, 
principalmente na Europa. Em busca de suas principais causas, os 
pesquisadores depararam com os maus tratos que os alunos 
recebiam dos colegas de escola. Profissionais da psicologia 
passaram, então, a estudar as formas de relacionamento 
estabelecidas entre os estudantes e constataram a existência de um 
fenômeno antigo, que, no entanto, requeria atenção e tratamento, por 
comprometer, sobretudo o psiquismo daqueles que eram vitimados, 
em especial o das crianças pequenas.( PORTO E WRASSE, 2010, 
p.221). 

 

Nestes termos, verifica-se que a necessidade de se estudar o referido tema 

vem desde a década de 70, quando se descobriu que os altos índices de suicídios 

de crianças e adolescentes na Europa eram decorrentes a maus tratos recebidos na 

escola pelos colegas. Desde então, o bullying escolar vem sendo debatido e 

pesquisado em diferentes âmbitos de pesquisa.  

Neste diapasão Nascimento e Alkimin (2010, p.2813) ensinam:  

 

Podemos definir bullying como sendo um comportamento abusivo e 
agressivo, manifestado através de gestos, palavras, atitudes, 
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comportamentos ou qualquer outro meio, de forma intencional e 
repetitiva, que atenta contra a dignidade e integridade física e 
psíquica de uma pessoa, causando-lhe medo, insegurança, dor, 
angústia e sofrimento, engendrando, consequentemente, doenças 
psíquicas e físicas (psicossomáticas), desordem pessoal e 
profissional, além de refletir na qualidade e finalidade do processo 
educativo, bem como na sociedade e na saúde pública. 
(NASCIMENTO E ALKIMIN, 2010, p.2813) 

 

Diante dos expostos, observa-se que, aquilo que para muitos pode parecer 

um simples apelido inofensivo, pode afetar emocional e fisicamente o alvo da 

ofensa. Atitudes como apelidos cruéis, gozações, hostilizações, acusações, entre 

outros, pode afetar o estado emocional das crianças de maneira a criar resistência 

para não ir mais a escola, assim decidindo pelo isolamento, buscando respostas em 

soluções trágicas, como o suicídio, como já citado anteriormente.  

Dessa forma, ensina Hilário (2010 apud PRETEL, 2010) para o fato de que o  

Bullying não se restringe a atos verbais, podendo ser praticado, 
inclusive, sem que seja proferida uma única palavra. É o caso típico, 
por exemplo, do adolescente tímido e fraco que todos os dias, ao 
passar próximo a determinados colegas no pátio, durante o recreio, 
ou mesmo na entrada e saída da escola, recebe um tapa na cabeça 
ou sofre uma queda em razão de colocarem o pé propositalmente 
para que tropece, e tudo sem qualquer justificativa. HILÁRIO,2010 
APUD PRETEL, 2010) 

 

O autor deixa claro que, o bullying não só pode ser cometido apenas por ato 

físico, mas também pode ser proferido por palavras, por atos verbais de violência. É 

importante observar que, os agressores são, geralmente, tem traços de desrespeito, 

violência e falta de moralidade em sua personalidade, além de um poder de 

liderança. A maioria se sente bem por estar praticando tal ato e não se culpa pelo 

ocorrido. A escola tem grandes dificuldades de identificar o bullying, pois grande 

parte das vitimas que sofrem a agressão se cala. 

 

Quem são os protagonistas do bullying? 

(vítimas-alvo, agressores-autores e testemunhas-expectadores) 

 

As vítimas ou alunos-alvo são aqueles que sofrem o bullying, impotente para 

se defenderem diante do agressor, sendo identificados como pessoas mais frágeis 

física, emocionalmente e/ou com pouca habilidade de socialização. Algumas vítimas 

são mais jovens que os agressores ou com alguma característica física ou 
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intelectual que se destaca da maioria dos alunos, podemos citar como exemplo os 

jovens mais inteligentes da turma, muitas vezes chamados de Nerds ou CDF.  

Em relação à caracterização das vítimas Silva, em artigo publicado on-line no 

Jornal Mundo Jovem, aponta 03 (três) tipos de vítimas que serão mencionadas a 

seguir: 

 

Vítima Típica:  
é pouco sociável, sofre repetidamente as consequências dos 
comportamentos agressivos de outros, possui aspecto físico frágil, 
coordenação motora deficiente, extrema sensibilidade, timidez, 
passividade, submissão, insegurança, baixa autoestima, alguma 
dificuldade de aprendizado, ansiedade e aspectos depressivos. 
Sente dificuldade de impor-se ao grupo, tanto física quanto 
verbalmente. 

 
Vítima Provocadora:  

refere-se àquela que atrai e provoca reações agressivas contra as 
quais não consegue lidar. Tenta brigar ou responder quando é 
atacada ou insultada, mas não obtém bons resultados. Pode ser 
hiperativa, inquieta, dispersiva e ofensora. É, de modo geral, tola, 
imatura, de costumes irritantes e quase sempre é responsável por 
causar tensões no ambiente em que se encontra. 

 

Vítima Agressora: 

reproduz os maus-tratos sofridos. Como forma de compensação 
procura outra vítima mais frágil e comete contra esta todas as 
agressões sofridas na escola, ou em casa, transformando o bullying 
em um ciclo vicioso. 

 

Os agressores ou autores se sentem bem por estar praticando tal ato e não 

se culpam pelo ocorrido. E os espectadores ou testemunhas são os alunos que não 

sofrem nem praticam bullying, mas testemunham as ações dos agressores, 

convivendo com isso sem tomar atitude. Podem ser divididos em: a) passivos – os 

que têm medo de se tornar alvo e têm medo de buscar ajuda de adultos; b) os ativos 

– que não participam ativamente, mas apóiam os agressores, reforçando as atitudes 

dos colegas; c) e os neutros – são os que não interferem, são omissos, muitas vezes 

por não saber como ajudar ou por sentirem-se desobrigados a ajudar as vítimas, às 

vezes, por conviverem diariamente num contexto em que a violência está presente, 

ficam “anestesiados” e não se sensibilizam com as vítimas. 

É através da identificação dos personagens deste fenômeno que será 

possível pensar e elaborar projetos educativos eficazes para a redução da incidência 
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de bullying, prevenindo e debelando tal violência na escola. 

Consequências para o ambiente escolar e para os protagonistas 

As práticas de bullying dentro do contexto escolar apesar de serem históricas 

vêm expandindo-se cada vez mais nesta sociedade capitalista onde os valores de 

ter são maiores que o valor de ser. E com isso as afetividades não acontecem de 

forma respeitosa e os indivíduos estão expostos a viver uma relação de competição 

social. Seja no trabalho, na família e principalmente na escola. 

Fante (2005: p.157) define violência como ”todo ato, praticado de forma 

consciente ou inconsciente, que fere, magoa, constrange ou causa dano a qualquer 

membro da espécie humana”. O que se pode observar é que temos inúmeras 

violências existentes no contexto escolar e essa violência social e moral denominou-

se bullying por conta de ser uma ação repetida de forma intencional e que os 

indivíduos em todo mundo vem acometendo cada vez mais.  

Pereira (2002, p.25) apresenta resumidamente, as consequências do bullying 

para as vítimas e agressores: 

 

Consequências para a(s) Vítima(s):  

Vidas infelizes, destruídas, sempre sob a sombra do medo; perda de 
autoconfiança e confiança nos outros, falta de autoestima e 
autoconceito negativo e depreciativo; vadiagem; falta de 
concentração; morte (muitas vezes suicídio ou vítima de homicídio); 
dificuldades de ajustamento na adolescência e vida adulta, 
nomeadamente problemas nas relações íntimas. (PEREIRA, 2002, 
p.25) 

 

Consequências para o(s) agressor (es):  

Vidas destruídas; crença na força para a solução dos problemas; 
dificuldade em respeitar a lei e os problemas que daí advém, 
compreendendo as dificuldades na inserção social; problemas de 
relacionamento afetivo e social; incapacidade ou dificuldade de 
autocontrole e comportamentos antissociais. (PEREIRA, 2002, p.25) 
 
 

Diante do exposto, verifica-se que numa ação que ocorre o bullying, ambas as 

partes saem com prejuízos para a vida. Evidente que a vítima sofrerá diretamente. 

Enquanto o agressor sofrerá com consequências de exclusão, principalmente no 

âmbito escolar.  
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Vale salientar que nem sempre as pessoas vitimadas conseguem reagir aos 

ataques. Por isso, consequentemente serão alvos fáceis dos agressores, que por 

sua vez se sentem “donos da situação”, se colocando em lugar destaque, de 

superioridade, buscando ser o foco das atenções dos colegas.  

Ainda sobre o que expõe Pereira (2002, p.25), citado anteriormente, a 

respeito das consequências da prática do bullying para as vítimas e agressores. 

Podemos afirmar que vitimas e agressores sofrerão com o isolamento e com 

problemas de relacionamentos afetivos e sociais, o primeiro toma a decisão de se 

isolar, busca a solidão, por conta do medo, já o segundo sofrerá com a exclusão e 

isolamento pelos outros indivíduos que o circunda.  

Corroborando com estas ideias Fante (2005, p. 79) esclarece que os efeitos 

do bullying estão para além da vida escolar, principalmente aos se referir a vítima, 

conforme a mesma  

 

especialmente a vítima, que pode continuar a sofrer seus efeitos 
negativos muito além do período escolar. Pode trazer prejuízos em 
suas relações de trabalho, em sua futura constituição familiar e 
criação de filhos, além de acarretar prejuízo para a sua saúde física e 
mental. (FANTE 2005, P. 79) 

 

As consequências refletem, também, na aprendizagem, em que há uma 

dificuldade de concentração e dispersão, seguido pelo desinteresse pelos estudos e, 

por conseguinte a queda no rendimento escolar e evasão.  

 
A superação dos traumas causados pelo fenômeno poderá ou não 
ocorrer, dependendo das características individuais de cada vítima, 
bem como o meio social e, sobretudo, com a sua família. A não 
superação do trauma, a poderá desencadear processos prejudiciais 
ao seu desenvolvimento psíquico, uma vez que a experiência 
traumatizante orientará inconscientemente o seu comportamento, 
mais para evitar novos traumas do que para buscar sua auto 
superação. Isso afetará o seu comportamento e a construção dos 
seus pensamentos e de sua inteligência, gerando sentimentos 
negativos e pensamentos de vingança, baixa autoestima, 
dificuldades de aprendizagem, queda do rendimento escolar, 
podendo desenvolver transtornos mentais e psicopatologias graves, 
além de sintomatologia e doenças de fundo psicossomático, 
transformando-a em um adulto com dificuldades de relacionamentos 
e com outros graves problemas. Poderá também desenvolver 
comportamentos agressivos ou depressivos e, ainda, sofrer ou 
praticar bullying no seu local de trabalho, em fases posteriores da 
vida. (FANTE, 2005, p. 79). 
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Sendo assim, ambas as partes necessita de ajuda, não se pode abraçar a 

vítima e excluir o agressor, é necessário um trabalho de intervenção que ajude os 

mesmos a superarem tais dificuldades. Sendo importante colocar o agressor frente 

as consequências dos seus atos, fazendo com que se coloque no lugar do agredido, 

mostrando a ele e à vítima que não estão sozinhos e que com ajuda dos 

educadores, pais, psicólogos e outros especialistas são possíveis alterar o 

comportamento agressivo. Pois é preciso deixar claro que, todos os que estão em 

volta, principalmente a família e escola, são essenciais para que essa conquista seja 

possível. 

Portanto, o fenômeno bullying não pode ser tratado como brincadeira, precisa 

ser encarado como um problema sério no ambiente escolar, pois é função cotidiana 

da escola a promoção de ações que venha a combater tais práticas violentas e 

discriminatórias. Desta maneira, é preciso que a gestão educacional da escola 

busque mecanismos para amenizar o quadro de agressividade, incentivando os 

alunos a mudança de atos e inserindo o respeito às diversidades, a solidariedade, a 

tolerância a alteridade. Sensibilizando uma nova postura entre escola, família, aluno 

e comunidade, estabelecendo uma cultura de paz no contexto escolar. 
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DESENVOLVIMENTO 

Problematizando o Espaço da Pesquisa 

 

O bullying é assunto que cada vez mais ganha espaço na mídia e em estudos 

acadêmicos, tendo como ponto crucial a discussão sobre as causas, consequências 

e maneiras de evitar essa ação discriminativa e vexatória. Não é possível afirmar 

que o bullying seja uma ação recente, ao contrário, sempre existiu, em diversos 

pontos do mundo, principalmente nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, em 

áreas urbanas ou rurais, sem distinção de classe, etnia ou religião. Desta forma, a 

cidade de Carinhanha, localizada no interior da Bahia próxima a divisa com Minas 

Gerias, banhada pelo rio São Francisco, com quase 30 mil habitantes, que pode ser 

considerada uma cidade de pequeno para médio porte, não está isenta da discussão 

sobre o bullying, pois é cada vez mais comum encontrar ações de discriminação 

dentro do ambiente escolar. 

É sabido que a escolha de um tema de pesquisa não pode ser feita de 

maneira aleatória é preciso estar associado a motivações, vivências e valores. 

Sendo assim, para desenvolver o trabalho de intervenção foi escolhida a turma de 5º 

ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Monteiro Lobato, situada a Rua 

Santos Dumont, no Centro do Município de Carinhanha. 

A escolha dessa escola para a presente pesquisa se deve ao fato de ter 

realizado estágio para outro curso e tive a oportunidade de observar muitos conflitos, 

principalmente nas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental. Durante visitas 

realizadas na escola foi presenciadas atitudes como apelidos cruéis, gozações que 

magoam profundamente, acusações injustas, hostilizações, situações que excluem 

os colegas, fazendo os mesmos a passarem por atitudes constrangedoras. Tais 

como, por exemplo: Uma criança de 11 anos pelo fato de ser obesa os colegas 

ficavam chamando o tempo todo de bola 8 (oito) . 

Em conversa com a diretora “Eugenia Alkmin” da escola a mesma relatou que  

 

é um problema constantemente presenciado no contexto escola. Ela 
relata que os alunos que são alvos destas agressões tanto verbais e 
físicas e que é possível observar juntamente com a equipe 
pedagógica da escola, o desinteresse, déficit de concentração de 
aprendizagem do educando e proporcionado os mesmos a ficarem 
com a autoestima baixa.(Diretora, 02/10/2015, 40mim)  
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Praticamente quase todos estão envolvidos em algum tipo de violência, ou 

mais de um. É perceptível o tempo todo na aula as crianças se provocarem com 

apelidos e fofocas. Em conversa com a professora da turma pesquisada a mesma 

disse que, 

o bullying que a meu ver vem se acentuando cada dia mais tornando 
o ambiente escolar em que a harmonia tinha que reinar, no entanto, 
as relações interpessoais de respeito nesse ambiente vêm tornando-
se complexas.No nosso contexto escola, já pude perceber que o 
bullying está sendo praticado de forma mascarada, porém fico atenta 
à sua prática, e faço o meu papel chamando para o diálogo e ainda 
trabalho o tema de forma que todos os alunos compreendam o seu 
significado e deixem de praticá-lo.Conta ainda que,uma aluna quis 
sair da escola porque um colega apelidou ela de magrela,pois se 
tratava de uma aluna de baixo peso. E todos os dias ela ia chorando 
para casa, a equipe pedagógica da escola interveio chamando os 
pais do mesmo agressor para conversa e o problema foi sanado. 
(Professora, 02/10/2015, 30mim) 

 
Acredita-se que para responder aos questionamentos dessa pesquisa e poder 

contribuir com atividades que possam auxiliar no projeto pedagógico da escola no 

que tange ao tema bullying é imprescindível que aconteça um diálogo e parceria 

com a equipe da referida instituição. Pois, inicialmente serão elaboradas atividades 

com as crianças para que essa sensibilização de combater o bullying no contexto 

escolar possa acontecer e posteriormente ser expandida aos pais. Pois, os mesmos 

têm um papel fundamental nesse processo de formação. São os alicerces dos seus 

filhos e influenciam nas suas atitudes. 

Partindo do pressuposto de que a função social da escola é promover aos 

educandos o acesso ao conhecimento sistematizado e, a partir deste, a produção de 

novos conhecimentos e que a mesma é uma das principais bases da sociedade, é 

onde ocorre a sociabilização, ou seja, onde o indivíduo torna-se apto para viver em 

sociedade e, ainda, onde ocorre um entendimento do próprio indivíduo como sujeito, 

de direitos e deveres.  

 O projeto interventivo visa desta maneira, contribuir de forma significativa não 

só para a formação acadêmica, como também para que a escola alcance seu 

pressuposto social, isto é, o de promover o acesso ao conhecimento e edificação de 

um cidadão/ã consciente e participativo/a na sociedade que está inserido/a. 

 

Contextualizando o Espaço da Pesquisa 
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A escola Municipal Monteiro Lobato – Ensino Fundamental I – foi criada na 

gestão do prefeito Francisco Lima da Cunha, com a denominação de “Escolinha dos 

Pintinhos” conforme a Lei 524/82, de 08/11/1982 atendendo a Pré-Escolar. No ano 

seguinte em 1983 a Escola recebeu nova nomenclatura com a Lei vigente 3,531,Lei 

Orgânica do Município de Carinhanha -Bahia autorização para dar à escola nova 

denominação de “ Escolinha Monteiro Lobato” através da Lei Nº 529/83 de 11 de 

janeiro 1983 e inaugurada pelo ex-prefeito Luiz Pinto Menezes , em março de 

1983.Dez anos após a sua inauguração foi oficialmente denominada de Escola 

Estadual Monteiro Lobato através da criação Portaria 7.363-Diário de 27 e 

28/11/1993.Depois de dezesseis anos pelo Estado da Bahia foi Municipalizada 

através do convenio Nº 418/99-Diário Oficial de 04/11/1999. 

 Diante disso, a referida escola atende aproximadamente um quantitativo de 

130 alunos, no ensino fundamental Regular I, alunos de 09 anos até 12 anos. Sua 

estrutura administrativa didática e disciplinar definida por regimento escolar 

aprovado em assembleia e também pelo Conselho Escolar e como Unidade 

Executora. O projeto político pedagógico aliado às ações do PDDE (Plano 

Desenvolvimento Escolar) e demandas didáticas pedagógicas desenvolvidas pela 

Secretária Municipal de Educação, contando também com o Mais Educação. Os 

gestores da escola são formados em Letras, sendo do quadro efetivo. O corpo 

docente é composto por 07 professores efetivos com nível superior completo, 03 

monitores temporários do Mais Educação,1 monitor temporário de informática. Conta 

ainda com 4 pessoal de apoio efetivo.  

Os gestores têm formação em Letras, sendo do quadro efetivo. O corpo 

docente é composto por 07 efetivos cujos mesmos docentes com nível superior. O 

espaço físico da Escola Municipalizada Monteiro Lobato está dividido em 2 ( duas ) 

salas de aula , 1 (uma) sala para armazenar a alimentação escolar , 1 (uma) cozinha 

, 2 (dois) banheiros 1 (um) sala em que se instalam a secretaria admirativo , direção 

e vice direção e 1 (uma) sala de informática 

Nesse sentido, a escola tem como concepção pedagógica que a função da 

mesma é promover aos educandos, acesso ao conhecimento sistematizado e, a 

partir deste, a produção de novos conhecimentos. Preocupar-se com a formação de 

um cidadão consciente e participativo/ a na sociedade em que está inserido/a. Tendo 

como eixo norteadores Aprender a aprender, fazer fazendo: Valores respeito, 
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solidariedade, disciplina, coletividade: Trabalho unificado-coletivo: Criar para 

humanizar. Compromisso. 

A escola Municipalizada Monteiro Lobato com base na legislação e 

apreciação da Secretária Municipal de Educação propõe uma proposta Curricular 

que venha contemplar os anseios da sociedade e do processo educacional na rede 

municipal de ensino, com inclusão das crianças de seis anos de idade do Ensino 

Fundamental. Procura inovar-se e capacitar educandos, educadores e demais 

funcionários para a mudança de postura, buscando formar sujeitos críticos 

conscientes dos seus papéis na construção de um mundo mais humano e solidário. 

Os projetos que são trabalhados na escola são: Lendo e Aprendendo com a 

Literatura de Monteiro Lobato; Projetos interdisciplinares – Rio São Francisco: O 

planeta pede socorro; Navegando na Leitura da Cultura Africana. 

 Nesse sentido, para desenvolver o projeto de intervenção primeiramente foi 

realizada uma visita à escola Municipal Monteiro Lobato- Carinhanha -Bahia. Em 

atividades de estágio nesta instituição, por um período de quinze dias, pôde-se 

observar inúmeros atos de “intimidação”; “agressões físicas e verbais”; “brigas”; 

“ridicularizações”; “desprezo, ironia, insultos”; “críticas; “ofensas” e “apelidos”, entre 

os alunos das turmas de 4º e 5º ano do ensino Fundamental, o que despertou o 

interesse pela realização desta investigação”. 

O bullying, assim como suas manifestações e consequências, é alvo de 

constantes debates e discussões, tanto acadêmicas quanto escolares. Os atores 

que integram o corpo escolar do município de Carinhanha não podem se isentar 

dessa discussão.  

Desta forma, torna-se fundamental compreender não a perspectiva dos 

adultos envolvidos nessa complexa equação que é o bullying, mas sim das crianças. 

Qual é a perspectiva das crianças das séries iniciais em relação ao bullying e o 

impacto dessa violência no processo de ensino-aprendizagem? 

Tal preposição encontra respaldo no sentido de que qualquer projeto de 

intervenção, para que possa ser realizado necessita de um diagnostico prévio, que 

orientará a formulação de ações junto as crianças. 

 

Sujeitos da Pesquisa 

Os colaboradores deste estudo são alunos do 5º ano, variando a idade de 10 

a 12 anos. Procurou-se realizar o estudo com essa faixa etária devido o fato de 
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estarem entrando na adolescência, sendo o mesmo um período de maior problemas 

com a indisciplina, desrespeito e bullying. Com o objetivo de viabilizar obtenção de 

dados para conclusão com êxito deste trabalho. 

 

Metodologia 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa, por meio 

dos dados coletados e fazer uma análise de cada item pesquisado. No capítulo 

anterior, apresentou-se o local de pesquisa. Descreveram-se os procedimentos e 

instrumentos usados para a coleta de dados e constatou-se ainda, os sujeitos 

investigados. 

Tendo em mente a discussão teórica sobre o tema em questão, buscou-se 

pesquisar a Escola citada, visando responder a seguinte questão: “Como as crianças 

de séries iniciais compreendem o bullying?”.  

Para coletar os dados acerca da perspectiva das crianças e adolescentes em 

relação ao bullying e o impacto no processo de ensino aprendizagem foi elaborado 

um questionário. 

Para Gil (1999, p. 120) "a entrevista por pautas apresenta certo grau de 

estruturação, já que se guia por uma relação de pontos de interesse que o 

entrevistador vai explorando ao longo de seu curso". 

Para Marconi e Lakatos (2005, p. 203) "questionário é um instrumento de coleta 

de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito sem a presença do entrevistador". Segundo as autoras esse 

método apresenta as seguintes vantagens: 

 Método econômico e com bom rendimento quanto aos dados; 

 Abrange muitas pessoas simultaneamente; 

 Cobre geograficamente área mais ampla; 

 Colhe respostas rápidas precisas; 

 Propicia maior liberdade nas respostas por conta do anonimato; 

 Minimiza riscos de distorção, pela não influência do pesquisador; 

 Favorece as respostas em hora mais adequada ao respondente e 

 Favorece uniformidade na avaliação, pela impessoalidade do instrumento. 

 

Essas desvantagens foram minimizadas pela completa integração do 

pesquisador no quadro dos agentes pesquisados. Os questionários foram 
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acompanhados de nota explicativa sobre o assunto, sua relevância e necessidade 

conforme apontado por Marconi e Lakatos (2005, p. 203). 

O uso de tal instrumento permitiu agrupar as respostas e desenhar alguns 

gráficos analíticos. O questionário propõe 16 questões. As questões são, em sua 

maioria, de múltipla escolha. Outras são subjetivas e sugerem a descrição de casos 

e situações, visando explorar mais o entendimento do entrevistado.  As questões 

específicas buscaram investigar se o entrevistado havia presenciado algum caso de 

violência na sua escola, e, em específico, durante o período do recreio. Buscava 

também descobrir se o entrevistado tinha alguma noção sobre o conceito de bullying 

e que tipo de agressões ele considerava como bullying. Além disso, questionava se 

a violência que havia presenciado (caso a resposta fosse positiva) poderia ser 

considerada bullying, dentro do seu conceito, bem como se poderia ser considerado 

outro tipo de violência.  

Por fim, foi questionado se a escola oferece suporte para lidar como casos de 

violência e se já foi trabalhado o tema “bullying” com seus alunos. A análise dos 

dados far-se-á através da discussão de certas categorias evidenciadas pelas 

respostas, que como dissemos nos permitiram elaborar alguns gráficos. Tal análise 

dialoga com as definições teóricas expostas acima e seus limites e possibilidades 

diante das respostas apresentadas. Outros dados relevantes foram às observações 

feitas na escola, na condição de professora e pesquisadora, além de conversas 

informais com alunos e funcionários. 

Após pesquisa e observações na instituição escolar foi proposto um projeto 

interventivo ao corpo administrativo e pedagógico da escola no propósito de discutir 

com alunos e professores acerca do tema bullying. A intervenção foi realizada em 

dois encontros sendo: o primeiro – a aplicação do questionário, onde se realizou 

uma sondagem do conhecimento dos estudantes sobre o bullying; e o segundo – 

uma tarde de conversas, iniciando com a exibição do vídeo de curta animação: Que 

papo é esse: bullying, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I, em seguida a Psicóloga Mônica 

Fagundes, Psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS do Município de Carinhanha - BA, que desenvolveu uma palestra sobre os 

tipos de bullying e suas consequências.   

https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I
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INTERVENÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
 

Ação Interventiva 

      Os dias de 31 de agosto de 2015 à 04 de setembro de 2015, foi realizado  

visitas na Escola Municipal Monteiro Lobato, observando o contexto escolar.Nesse 

sentido,diante das atitudes dos educandos aguçou-me a problemática do estudo 

monográfico: Qual é a perspectiva das crianças de séries inicias  em relação ao 

bullying e o impacto dessa  violência no processo de ensino-aprendizagem da 

Escola Municipal Monteiro Lobato - Carinhanha- BA? 

          Observando e constatando que na referida escola realmente acontecia 

o bullying de forma cotidiana, pude perceber isso não só pela as atitudes dos alunos 

durante a observação realizada, mas também em conversas com professores, 

coordenadora e diretora escolar, através também do questionário aplicado no dia 

11/09/2015. 

           Para combatermos a violência no efeito de modo a prevenir, de acordo 

com Fante (2005, p.224),é preciso  agir de modo planejado e bem estruturado  por 

todos os integrantes do âmbito escolar.Diante do exposto foi apresentado a seguinte 

proposta de intervenção na Escola Municipalizada Monteiro Lobato no 5º ano do 

Ensino Fundamental I. Diante do exposto, o objetivo Geral do Projeto é sensibilizar 

todos os educandos a recuperarem a sua alta estima o desenvolvimento 

psicossocial e a convivência harmônica na escola e na sociedade inserida. 

Apresenta-se a seguir, uma proposta de intervenção ao bullying escolar aos 

alunos. 

 

Encontros com os alunos 

 

Primeiro encontro: Em sala de aula com a turma do 5º ano inserida no projeto. 

 

Objetivos: Diagnosticar o nível de conhecimento e a relação das 

crianças/adolescentes com o bullying; 

Identificar a frequência e caracterizar os tipos de bullying ocorridos no contexto 

escolar. 
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1º momento: Os educandos deverão responder as seguintes questões objetivas e 

subjetivas quanto ao tema bullying, a fim de ter uma ideia do nível de conhecimento 

acerca do Bullying. É importante ressaltar que essas mesmas questões serão 

reaplicadas no termino do projeto, para verificar igualmente o aproveitamento e 

apropriação de conhecimentos sobre a temática desenvolvida no encontro. 

 

QUESTIONÁRIO 1: 

1) Você sabe o que significa BULLYING? 

(   ) Sim OU (   ) Não 

2) Pode tentar explicar o que significa BULLYING com suas palavras? 

3) Você conhece alguém que já sofreu BULLYING? 

(   ) Sim ou (   ) Não 

4) Você já sofreu alguma forma de discriminação (BULLYING) na escola? 

(   ) Sim ou (   ) Não 

5) Se você respondeu sim, que tipo de BULLYING você sofreu? 

(   ) Fui empurrado, fui chutado, bateram em mim. 

(   ) Fui apelidado, riram de mim. 

(   ) Contaram mentiras/fofocas a meu respeito. 

(   ) Fui ameaçado. 

(   ) Outras coisas. Quais? 

6) Onde isso aconteceu? 

(   ) Indo ou vindo da escola. 

(   ) Dentro da escola 

(   ) Em outro local. Onde?  

7) Caso tenha ocorrido dentro da escola, onde aconteceu? 

8) Como você se sentiu quando isso aconteceu? 

(   ) Não me incomodou. 

(   ) Me senti assustado. 

(   ) Não queria mais ir para escola. 

(   ) Fiquei com raiva e quis revidar. 

9) O que você fez quando sofreu BULLYING? 

A) Eu chorei. 

 B) Falei com o Diretor/Coordenador/Monitor. 

C)  Eu me defendi. 
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 D) Não contei para ninguém. 

 E) Falei com meus pais. 

 F) Falei com outros. Quem? 

10) Alguém já defendeu você de sofrer BULLYING? 

(   ) Sim 

(...) Não 

11.) Quem tentou defender você? 

12) O que você acha do BULLYING? 

13) Porque você acha que alguns colegas fazem BULLYING contra outros? 

(   ) Porque as vítimas merecem castigo. 

(   ) Por brincadeira. 

(   ) Porque eles são provocados. 

(   ) Outras razões. Quais?  

14) Você já viu alguém sofrer BULLYING? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

15) Quem estava sofrendo BULLYING? 

(   ) Menino 

(   ) Menina 

16) Quem foi que praticou BULLYING? 

(   ) Eram Meninos 

(   ) Eram Meninas 

(   ) Era um grupo de meninos e meninas 

17) Se você já viu, o que você fez? 

(   ) Não ajudei por medo. 

(   ) Eu não ajudei, mas gostei de ver. 

(   ) Pedi para quem estava agredindo parar. 

(   ) Pedi socorro para adultos que estavam próximos (direção, professores, 

monitores, pais, etc). 

(   ) Eu ajudei o colega que estava sofrendo BULLYING. 

18) Para você, de quem é a culpa do BULLYING? 

(   ) De quem agride.  

(   ) Dos pais deles.  

(   ) Da escola. 



31 

 

(   ) De quem é agredido. 

(   ) Dos outros alunos que assistem e não fazem nada.  

19) Você já praticou  BULLYING contra outros colegas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

20) Se você já praticou, de que forma você fez? 

(   ) Bati, dei pontapés e socos. 

(   ) Quebrei algum objeto. 

(   ) Peguei dinheiro. 

(   ) Coloquei apelidos ou xinguei. 

(   ) Outros. Quais?  

21) Você está disposto a ajudar a escola  a desenvolver um trabalho para a 

redução do BULLYING? 

(   ) Não, porque nunca vi ninguém sofrendo BULLYING nesta escola. 

(   ) Não, porque eu não acho que o BULLYING  seja um problema para os alunos. 

(   ) Não, porque eu acho que não vai adiantar nada. 

(   ) Não, embora eu ache importante fazer algo contra o BULLYING, eu não gostaria 

de ajudar. 

(   ) Sim, eu gostaria de ajudar. 

22) Caso sua resposta seja SIM, de que forma você gostaria de ajudar? 

 

Questionário respondido pelos alunos – Ensino Fundamental I- 5º ANO 

1) Você sabe o que significa   
BULLYING?

sim

não

 

Pode-se observar com esse gráfico que a maioria dos alunos tem o 

entendimento do que é o bullying. 
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4) Se você respondeu sim, que tipo de BULLYING 
você sofreu?

Fui apelidado, riram de mim.

Contaram mentiras/fofocas a 

meu respeito.
Fui empurrado, fui chutado, 

bateram em mim.

 

 

2) Você conhece alguém que já sofreu 
BULLYING?

Sim
Não

 

Como percebido no gráfico, a maioria reponderam ter conhecimento de ter 

visto colegas sofrendo bullying. 

 

3) Você já sofreu alguma forma de 
discriminação (BULLYING) na escola?

SIM
NÃO

 

 

É perceptível que a maioria dos alunos que o gráfico demonstra que já 

sofreram bullying na Escola Municipalizada Monteiro Lobato. 
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O gráfico mostra que a maiorias das agressões do bullying ocorrem através 

de apelidos e deboches, o que leva consequentemente a mentiras e fofocas, ou 

seja, difamações.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O bullying acontece em vários lugares, mas o gráfico vem demonstrando que 

na grande maioria das vezes acontece dentro do contexto escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos sentiram-se mal com as agressões e que o bullying afeta 

diretamente a vida do estudante fazendo o mesmo tornar-se passivo ou agressivo. 

 

6) Como você se sentiu quando isso aconteceu?

Não queria mais ir para 
escola.
Fiquei com raiva e quis 
revidar.
Não me incomodou.
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As agressões acontecem constantemente no contexto escolar, o que é notório 

é que os alunos por serem agredidos se tornam agressores ou muitas das vezes por 

medo não querem fala com ninguém do Bullying que está sofrendo. Mas ainda tem 

muitos que não se calam e falam com a direção da escola ou com os pais. 

8) Alguém já defendeu você de sofrer 
BULLYING?

SIM
NÃO

 

 

Observa-se que na maioria das vezes onde ocorreu o Bullying a criança 

encontrou quem a defende-se. 

 

 

7) O que você fez quando sofreu BULLYING?

Falei com o
Diretor/Coordenador/Monitor

.

Eu me defendi.

Não contei para ninguém
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O gráfico demonstra que as crianças que praticam Bullying são provocadas 

por outras que praticam Bullying com elas. Devida à ação vem à reação. Outras 

ainda acreditam que o ato discriminatório é entendido como uma brincadeira de 

quem comete o Bullying. 

 

 

 

O gráfico demonstra que em sua grande maioria dos agressores que 

comentem bullying são do gênero masculino. Mas havendo agressores tanto do 

09) Porque você acha que alguns colegas fazem 
BULLYING contra outros?

Porque eles são provocados.
Por brincadeira.
Outras razões
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gênero Masculino e feminino.  

 

 

 

Por meio do gráfico, verifica-se que a maioria dos alunos não gosta da prática 

de bullying e mesmo não acontecendo com ele e sim com outro colega e 

presenciando o ato ainda tenta ajudar o (a) agredido (a). 

 

 

 

Para a maioria dos alunos à culpa das agressões continuarem acontecendo, 

responderam que é de quem agride, dos outros que assiste e não fazem nada e 
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atribuíram ainda a culpa aos pais dos agressores na falha da sua educação e 

respeito ao próximo. 

 

 

 

A maioria dos alunos pratica ou já praticaram bullying, e sendo uma pequena 

maioria que não praticou nenhum ato agressivo com os colegas. 

 

 

Para aqueles que já praticaram o bullying, umas das formas mais utilizadas 

de acordo o gráfico foram às agressões verbais e emocionais. Mas é notória a 

agressão física presente no contexto escolar também. 

No final do questionário foi perguntado aos alunos se estavam dispostos a 

ajudar a escola  a desenvolver um trabalho para a redução do bullying, a maioria 

disse que sim sugerindo atividades para conscientizar os alunos, esclarecer dialogar 

15) Se você já praticou, de que forma você fez?

Coloquei apelidos ou 
xinguei.
Bati, dei pontapés e socos

Outros
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para melhorar a educação dentro da escola e em casa realizando oficinas e 

palestras. 

Como visto, a metodologia utilizada nessa pesquisa foi o recolhimento de 

dados através de questionários distribuídos para os alunos de um 5º Ano do Ensino 

Fundamental I da Escola Municipal Monteiro Lobato. De acordo com os dados 

coletados e bibliografias sobre como o bullying se manifesta, foi possível detectar 

casos de bullying na respectiva turma. Portanto, o questionário proposto foi aplicado 

no dia 30 de agosto de 2015, o qual consistiu em um total de 25 questões objetivas e 

descritivas, onde se verificou os tipos de agressão, a frequência, os locais em que 

elas ocorriam, as percepções individuais quanto ao número de agressores, entre 

outros. 

Entretanto constatou-se a partir da análise dos questionários, que o fenômeno 

bullying se faz presente. Nesse sentido, dos 25 alunos da classe, 17 alunos 

responderam que sofreram bullying, ou seja, 8 dos alunos responderam não ter 

sofrido bullying totalizando assim uma porcentagem de 71%.  

No que diz respeito a pratica do bullying, dos 25 alunos, 20 deles 

responderam ter praticado bullying com os colegas, totalizando assim uma 

porcentagem de 80%, ressalvando que maioria dos alunos que praticam o bullying 

são meninos. Sendo assim, diante das respostas sobre bullying, os alunos deixaram 

bem claro que sofreram bullying na própria escola, sendo agredidos com apelidos ou 

xingados. Diante disso, o que mais chama a atenção em relação às respostas, foram 

8 alunos que disseram não ter sofrido nenhum tipo de bulliyng. 

 

Segundo encontro 

Objetivo: Compreender sobre a origem do termo bullying, suas consequências 

vitimas, agressores e expectadores. Oportunizar o momento de diálogo entre os 

educandos. 

Atividades realizadas  

 Apresentação do vídeo de curta animação: Que papo é esse: bullying.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I 

Discussão sobre os tipos de bullying 

 Físico: (bater, chutar, beliscar) 

 Verbal: (apelidar, xingar e zoar ) 
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 Moral: (difamar, caluniar, discriminar) 

 Sexual (abusar, assediar, insinuar)    

 Material (furtar, roubar. Insinuar) 

 Visual (zoar, discriminar, difamar, por meio de internet e celular) 

 

Nesse sentido, foi oportunizado aos alunos, com base nesse referencial 

posicionar-se criticamente, diante do vídeo assistido. Dando continuidade, após 

os alunos assistirem o vídeo, cujo mesmo eles acharam interessante, a Psicóloga 

Mônica Fagundes fez uma discussão sobre as cenas exibidas no vídeo. Durante 

a discussão ela foi instigando os alunos para ver o nível de conhecimento sobre o 

assunto elencado e ao mesmo tempo o nível de entendimento. 

Logo em seguida, a mesma explicou para a turma as classificações do 

bullying perguntando as crianças/adolescentes se tinham conhecimento sobre as 

definições do bullying, os alunos disseram que não. Diante disso, a psicóloga 

Fagundes, continuou a conversa explicando sobre os tipos de bullying. O Verbal 

explicando as crianças que é insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar 

apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas, “zoar” o colega. Depois ela explicou 

sobre o bullying físico e o bullying material que são: bater, chutar, espancar, 

empurrar, ferir, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences da vítima. 

Prosseguindo, explicou sobre o bullying Psicológico e o bullying moral que é a 

criança/adolescente irritar, humilhar e ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, 

desprezar, aterrorizar e ameaçar, chantagear, perseguir, difamar o colega da 

turma ou alguém da família. 

Quando a psicóloga Fagundes explicou do bullying sexual, ela frisou as 

crianças /adolescentes a tomarem muito cuidado com esse tipo de bullying. Que 

se por acaso um adulto começar a tocar fazendo carícias, violentar, insinuar; 

alisar as partes íntimas que é preciso falar com o pai ou a mãe ou um adulto 

responsável. 

O outro tipo que a mesma explicou aos alunos foi sobre o Virtual ou 

cyberbullying (bullying realizado por meios de ferramentas tecnológicas: 

celulares, internet, máquinas fotográficas, filmadoras, etc.) Dando continuidade a 

psicóloga Monica Fagundes explicou sobre que as ocorrências do bullying se dá 

de forma direta e indireta. O bullying direto é caracterizado pela agressão física 

com emprego de força e o verbal, sendo a forma mais comum entre os 
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agressores (bullies) masculinos. O bullying indireto ou agressão social é 

caracterizado por forçar a vítima ao isolamento social, sendo a forma mais 

comum entre os bullies do sexo feminino e crianças pequenas.  

Tais, como espalhar comentários maldosos, degradantes e humilhantes, se 

recusando de se relacionar com as vítimas, ou seja, intimidar pessoas de 

relacionamento que desejam socializar-se de todos os gêneros e etnias.  

A mesma ainda usou um exemplo de vídeos que foram postados nas redes 

sociais de crianças/adolescentes da cidade de Carinhanha – BA. Onde a difamação 

da moral desses indivíduos foi exposta a toda sociedade. Levando muitos pais a 

reunirem com as autoridades para a tomada de providências devida os mesmos não 

saberem de onde surgiu, ou quem fez os vídeos difamatórios. 

Ressaltou também que, após ter acontecido isso, muitas 

crianças/adolescentes foram punidas por seus pais até de forma violenta, outras 

mudaram da cidade. 

Depois da palestra, pode-se perceber que as crianças em suas falas 

demonstraram terem ciência do que é bullying, e principalmente que isso ocorre na 

escola. A turma demonstrou foco, tolerância e principalmente ser participativo nos 

momentos solicitados. Diante do exposto, a escola apresenta fragilidade em 

trabalhar a violência na escola e tolerância à mesma, e esses projetos podem 

contribuir para o melhoramento das relações interpessoais das crianças e 

adolescentes do contexto escolar inserido. 

 

 



41 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           A presente pesquisa propôs a temática a perspectiva das crianças de séries 

iniciais em relação ao bullying e o impacto dessa violência no processo de ensino-

aprendizagem -escola municipal monteiro lobato- Carinhanha- BA. Nesse sentido, 

pode-se concluir que o bullying não é apenas uma palavra estrangeira usada para 

caracterizar violência conhecidas por nós, é um termo novo para designar atitudes já 

conhecidas e vivenciadas principalmente no contexto escolar. Ao longo desse 

estudo, ficou claro que a escola identifica apenas algumas possíveis características 

do fenômeno e apresentam dificuldade na compreensão das diversas situações que 

envolvem o bullying. Talvez tal situação ocorra por que o bullying é muito mais 

complexo do que se pode imaginar, pois engloba características diversas e trata-se 

de uma violência contínua e sufocante que compromete o desenvolvimento da 

criança, impulsionando-a a desenvolver diversos traumas e bloqueios que 

repercutem sobre toda a sua vida. 

 A dificuldade em reconhecer o bullying pode ocorrer também, segundo Fante 

(2005, p. 16), porque as vítimas normalmente sofrem caladas, com medo de expor a 

situação de repressão e acabam ficando presas a tal violência, acarretando diversas 

implicações no seu próprio desenvolvimento. Nesse caso, constatamos a ausência 

da percepção sobre o sofrimento da criança, e ficou claro no estudo realizado que 

infelizmente a discussão a respeito do fenômeno é pouca ainda, e às vezes os 

acontecimentos são banalizados deixados de lado. 

 E relação à mudança na escola após o projeto de intervenção a equipe 

escolar obteve um entendimento maior que a ética deve ser vivenciada por todos os 

educadores e educandos e nos mais variados contextos dentro da escola, na família 

ou na sociedade. E que é preciso através de oficinas, palestras, roda de conversa, 

em grupos de discussões a respeito da temática. Além disso, proporcionou a escola 

reconhecer e identificar casos de bullying que até então muitos alunos não haviam 

falado na escola que tinham sofrido. A instituição buscará ação mais efetivamente 

coletiva entre escola-sociedade - família no combate ao bullying. 

Rodrigues (2003, p. 83) afirma que há uma necessidade de que os 

educadores identifiquem as experiências de vida dos alunos, em busca de promover 

a compreensão da realidade cultural, da participação e criticidade da realidade em 

que se vive. O autor ainda destaca a importância de auxiliar o educando a facilitar o 
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desenvolvimento da autonomia, permitindo a sua socialização com uma autodefesa 

contra possíveis agressões e a criticidade sobre os fatos que o envolve, formação 

essa, capaz de assegurar a adaptação do aluno no ambiente social. 

 Assim para que a escola seja vista como um ambiente em que o bullying 

ocorra em proporções deve-se ensinar as crianças/adolescentes a lidarem com suas 

emoções, para que assim propaguem comportamentos anti-bullying, ou seja, 

propagadores da cultura de paz. 

 Por fim a pesquisa deixa como legado para a experiência e como motivação, 

a percepção de que o bullying na escola acontece com pessoas independentemente 

de classe social, cor, sexo, ou religião. E que um tema dessa relevância não pode 

ficar somente no papel, é preciso colocá-lo sempre em discussão e debate com 

frequência, para que se construa uma geração de acrianças/adolescentes que 

tenham ética para aceitar e respeitar a diferença do outro na sua diversidade. 
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ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO 1: 

1) Você sabe o que significa BULLYING? 

(   ) Sim OU (   ) Não 

2) Pode tentar explicar o que significa BULLYING com suas palavras? 

3) Você conhece alguém que já sofreu BULLYING? 

(   ) Sim ou (   ) Não 

4) Você já sofreu alguma forma de discriminação (BULLYING) na escola? 

(   ) Sim ou (   ) Não 

5) Se você respondeu sim, que tipo de BULLYING você sofreu? 

(   ) Fui empurrado, fui chutado, bateram em mim. 

(   ) Fui apelidado, riram de mim. 

(   ) Contaram mentiras/fofocas a meu respeito. 

(   ) Fui ameaçado. 

(   ) Outras coisas. Quais? 

6) Onde isso aconteceu? 

(   ) Indo ou vindo da escola. 

(   ) Dentro da escola 

(   ) Em outro local. Onde?  

7) Caso tenha ocorrido dentro da escola, onde aconteceu? 

8) Como você se sentiu quando isso aconteceu? 

(   ) Não me incomodou. 

(   ) Me senti assustado. 

(   ) Não queria mais ir para escola. 

(   ) Fiquei com raiva e quis revidar. 

9) O que você fez quando sofreu BULLYING? 

A) Eu chorei. 

 B) Falei com o Diretor/Coordenador/Monitor. 

C)  Eu me defendi. 

 D) Não contei para ninguém. 

 E) Falei com meus pais. 

 F) Falei com outros. Quem? 

10) Alguém já defendeu você de sofrer BULLYING? 
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(   ) Sim 

(...) Não 

11.) Quem tentou defender você? 

12) O que você acha do BULLYING? 

13) Porque você acha que alguns colegas fazem BULLYING contra outros? 

(   ) Porque as vítimas merecem castigo. 

(   ) Por brincadeira. 

(   ) Porque eles são provocados. 

(   ) Outras razões. Quais?  

14) Você já viu alguém sofrer BULLYING? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

15) Quem estava sofrendo BULLYING? 

(   ) Menino 

(   ) Menina 

16) Quem foi que praticou BULLYING? 

(   ) Eram Meninos 

(   ) Eram Meninas 

(   ) Era um grupo de meninos e meninas 

17) Se você já viu, o que você fez? 

(   ) Não ajudei por medo. 

(   ) Eu não ajudei, mas gostei de ver. 

(   ) Pedi para quem estava agredindo parar. 

(   ) Pedi socorro para adultos que estavam próximos (direção, professores, 

monitores, pais, etc). 

(   ) Eu ajudei o colega que estava sofrendo BULLYING. 

18) Para você, de quem é a culpa do BULLYING? 

(   ) De quem agride.  

(   ) Dos pais deles.  

(   ) Da escola. 

(   ) De quem é agredido. 

(   ) Dos outros alunos que assistem e não fazem nada.  

19) Você já praticou  BULLYING contra outros colegas? 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

20) Se você já praticou, de que forma você fez? 

(   ) Bati, dei pontapés e socos. 

(   ) Quebrei algum objeto. 

(   ) Peguei dinheiro. 

(   ) Coloquei apelidos ou xinguei. 

(   ) Outros. Quais?  

21) Você está disposto a ajudar a escola  a desenvolver um trabalho para a 

redução do BULLYING? 

(   ) Não, porque nunca vi ninguém sofrendo BULLYING nesta escola. 

(   ) Não, porque eu não acho que o BULLYING  seja um problema para os alunos. 

(   ) Não, porque eu acho que não vai adiantar nada. 

(   ) Não, embora eu ache importante fazer algo contra o BULLYING, eu não gostaria 

de ajudar. 

(   ) Sim, eu gostaria de ajudar. 

22) Caso sua resposta seja SIM, de que forma você gostaria de ajudar? 

 

 

 

 

 

 


