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Conceito de bullying
• Ações repetidas de abuso de poder físico ou psicológico entre pares,
envolvendo dominação, por um lado, e submissão, humilhação,
conformismo e sentimentos de impotência, raiva e medo, por outro.
• Ações de caráter psicológico, sexual, física e moral / Presencial e/ou
virtual
• Psicológica: insultar, xingar e apelidar pejorativamente, ignorar, isolar,
excluir, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular,
chantagear;

• Moral (difamar, caluniar, disseminar boatos);
• Sexual (assediar, induzir e/ou abusar),
• Físico (socar, chutar, bater); material (furtar, roubar, destruir pertences de
outrem),
• Virtual (depreciar, enviar mensagens/fotos/vídeos intrusivos da intimidade,
enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou
com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social).

Critérios conceituais- Bullying
• Comportamento agressivo e
intencionalmente nocivo.
• Repetitivo (perseguição
repetida) .
• Se estabelece numa relação
interpessoal assimétrica,
caracterizada por uma
dominação.
• Tradução na legislação
brasileira: intimidação
sistemática

• Bully- valentão, tirano //
atemorizar, brutalizar

- Formas diretas de bullying
- agressões físicas e verbais
- Formas
indiretas
de
bullying - propagação de
fofocas,
boatos
e
comentários que levam à
exclusão social
ou que
interdita a integração do
aluno em um grupo de
pares (Fontaine e Réveillère, 2004).

Conceito de bullying
• (...) todo ato de violência física ou psicológica,
intencional e repetitivo que ocorre sem
motivação evidente, praticado por indivíduo
ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o
objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando
dor e angústia à vítima, em uma relação de
desequilíbrio de poder entre as partes
envolvidas (Lei federal nº 13.185 - Parágrafo
1º - 2015).

Características do bullying
• A vítima se sente impotente, incapaz de se defender
(Cerezo, 1997)

• A vítima não se percebe como vítima (Field, 1999)
• Sem motivação “evidente” (Abrapia, 2000) ??? Associado
a preconceitos e discriminação:

- Preconceitos raciais;

- Preconceitos sexuais;
- Preconceitos estéticos;

Sinais de quem sofre Bullying
•
•
•
•

Apresenta baixo rendimento escolar.
• Finge estar doente para faltar na aula.
• Sente-se mal perto da hora de sair de casa.
• Volta da escola com roupas ou livros
rasgados.
• • Tem alterações extremas de humor.
• • Aparece com hematomas e ferimentos após
a aula.
• • Tenta se proteger colocando faca, abridores
de lata ou garrafa na bolsa.

Consequências do Bullying
Não é uma prática “banal”;
Comportamento de risco para prática de outras
violências (usar armas e cometer agressões e delitos
ao longo da vida adulta);
Consequências apontadas em diversos estudos:
queda do rendimento escolar;
Isolamento;
baixa auto-estima;
recusar a ir à escola;
ansiedade
depressão
Suicídio
Longo prazo: dificuldades de relacionamento e sintomas
de depressão.
Ideação de “vingança”

Direitos violados pelo bullying
Direito à Liberdade, respeito e dignidade
• “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade, por serem pessoas em
desenvolvimento e sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais. (art. 15 da Lei 8.069/90)”.
• o direito ao respeito é descrito no art. 17 do ECA
como a “inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais”.

• art. 18 do ECA: é dever de todos zelar pela
suprema dignidade de crianças e
adolescentes, colocando-os a salvo de
qualquer forma de tratamento desumano,
aterrorizante, constrangedor, bem como
qualquer espécie de violência, seja a violência
física, a psicológica ou a violência moral.

banalização do bullying
•

Processos de banalização e naturalização do
bullying

-

“A gente nem se espanta mais”;

-

“Coisas de criança” ou “coisas da idade”;

Violências em massa associadas ao bullying
• “Wellington Menezes de Oliveira, o assassino que

perpetrou o massacre em Realengo, teria sido vítima
de bullying nos anos em que estudou na escola
municipal Tasso da Silveira - a mesma a que voltou,
nesta quinta-feira, para abrir fogo contra os alunos,
matando 12 deles. Ex-colegas de classe do atirador
disseram ao jornal O Globo que o criminoso sempre
apresentou distúrbios de comportamento - e sofria
constantes intimidações de alunos da sua turma” (7
de abril de 2011) - Dia Nacional de Combate ao
Bullying

Outros massacres associados a bullying no
mundo
•
•
•
•
•

Blacksburg, EUA - 16 de abril de 2007
Erfurt, Alemanha - 26 de abril de 2002
Winnenden, Alemanha - 11 de março de 2009
Montreal, Canadá - 6 de dezembro de 1989
Littleton, EUA - 20 de abril de 1999

Bullying no Brasil
•

No Brasil, as formas de bullying são semelhantes às
encontradas em outros países.

•

Algumas formas de bullying encontradas em pesquisas
brasileiras:

Ferir com Gillette/ faca, bater com pau, furar com lápis, jogar
pedras/amêndoas,puxar orelha, puxar cabelo, dar
beliscão,empurrar, jogar o outro no chão, jogar bolinha de
papel, violência sexual, ficar agarrando o outro;
Ameaçar, fazer acusação falsa, chamar de/colocar apelido,
ofender, xingar, falar mal da família, excluir do jogo ou da
brincadeira, gritar com o colega, provocar o colega, chamar
de gay, chamar de feio(a).

Fonte:PENSE,2012

N=109.104 alunos

Há diferenças entre bullying nas
escolas públicas ou privadas?

Autores de bullying

Fonte: Malta et al, 2014

cyberbullying
• “uso da tecnologia da
informação e comunicação
(e-mails, telefones
celulares, mensagens por
pagers ou celulares, fotos
digitais, sites pessoais
difamatórios, ações
difamatórias online) como
recurso para a adoção de
comportamentos
deliberados, repetidos e
hostis, de um individuo ou
grupo, que pretende causar
danos a outro (s)”. Bill
Belsey

cyberbullying
• Atualmente - se utiliza basicamente de
telefones celulares;
• Meninas são filmadas ou fotografadas
em cenas sexuais (com ou sem
consentimento);
• Meninos são provocados para brigar e
são fotografados no momento em que
estão apanhando;
• Cenas são forjadas com os recursos da
informática ;
Objetivo: divulgá-las através da internet,
de forma a expor os colegas a
situações humilhantes e vexatórias.

Redes sociais e (in)tolerância
• (...) paradoxalmente, a experiência de vivermos globalmente
conectados parece que não está nos transformando em pessoas
mais “sociais”. Existem poucas evidências que redes como
Facebook, Skype, Instagram ou Twitter estão nos tornando
sujeitos mais compassivos ou tolerantes; pelo contrário, é
comum o uso desses espaços para práticas desrespeitosas,
violentas ou discriminatórias a determinados grupos sociais,
mostrando que os discursos que alimentam os preconceitos não
são estáticos, mas se atualizam e se reproduzem com a mesma
velocidade com que incorporamos as tecnologias em nossas
práticas cotidianas (Abreu, 2015: 198).

Pesquisa Safernet em2009
• “Geração on line” e com • 33,6% aprendeu a navegar
entre 5 e 9 anos - 33,5%
pouco monitoramento
aprendeu sozinho ou com
no uso da internet por
amigo (18,25)
pais e educadores
• Hipervisibilidade,
exposição

• 24,2% usam mais de 3 horas
diárias
• 47% admitem que seus pais
não colocam limites para
tempo de navegação
• Atividade preferidas: sites
de relacionamento (71%) e
aplicativos de comunicação
(50%)

Papéis desempenhados pelos
alunos no bullying escolar
• Alvos ou vítimas - os que só sofrem bullying;
• Alvos/autores - os que ora sofrem, ora praticam bullying;
• Autores - os que só praticam bullying;
• Testemunhas - os que não sofrem nem praticam bullying,
mas presenciam-no e convivem em ambiente onde isso
ocorre.

Características do bullying
• Vários estudiosos afirmam que o bullying ocorre em
todas as escolas de todo o mundo e de todos os
níveis de ensino
• Principais locais de ocorrência de bullying – pátio do
recreio e sala de aula

Características do bullying
• Meninos tendem a se envolver em
bullying mais do que meninas.

• os meninos apresentam uma freqüência
maior de bullying direto, enquanto as
meninas praticam mais o bullying indireto.
• Quanto à idade, a maioria das pesquisas
relata que os estudantes mais novos e,
portanto, com menor escolaridade, são
vítimas de bullying com maior freqüência
do que os mais velhos.

Fatores causais do Bullying
•

Fenômeno multicausal

-

Fatores culturais: rigidez das regras, competição, visão dos alunos
como produtos, avaliação dos alunos nas suas formas tradicionais
PRECONCEITOS, DISCRIMINAÇÃO e INTOLERÂNCIA

-

Fatores familiares: falta de tempo e de atenção dos pais, falta de
participação nas atividades dos filhos, falta de coesão e solidariedade
entre os membros da família, dificuldades afetivas nas relações
familiares, incoerência nas práticas disciplinares e de orientação, uso
da violência nas relações familiares cotidianas, abuso de poder e uso
exagerado de punição, falta de normas, superproteção dos filhos,
forma violenta de resolução de conflitos parentais e entre irmãos.

• Fatores da cultura escolar: banalização da
violência entre pares; ensino voltado para
resultados de conteúdo e pouca ênfase nos
valores; desmotivação dos profissionais.

O que a escola pode fazer?
• A importância de um diagnóstico do problema sob o ponto de
vista do aluno e numa perspectiva contextual.
• Programa proposto por Olweus (Pereira, 2008) : três níveis de
ação:
- da escola
- da classe
- nível individual
• Conscientização e sensibilização de toda a comunidade
escolar incluindo os pais sobre o problema.

O que a escola pode fazer?
• Formação dos profissionais da escola.
• Formação dos pais.
• Formação dos alunos: conhecimento específicos sobre o
bullying e uma formação voltada para a promoção de valores
que são incompatíveis com as práticas de violência.

• Instituição de um canal claro e eficiente de escuta, que
promova o relato de vítimas sobre suas experiências de
bullying.

O que a escola pode fazer?
• Atuação nos locais de recreio e nas atividades extra-classe,
trabalhando as preferências dos alunos.

• Promoção da melhoria da qualidade do ensino e das avaliações.
• Promoção de atividades que exijam cooperação.
• Atendimento aos alunos envolvidos em bullying.
• Construção partilhada do Projeto Político Pedagógico.
• Construção partilhada de normas que devem reger a escola.

• Desenvolvimento de temas transversais para incrementar valores
que se oponham à violência.
• CONTEXTO EDUCATIVO PARTICIPATIVO – baseado NO RESPEITO
ÀS DIFERENÇAS

Bullying . O que diz a lei?
• LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015.
Institui o Programa de Combate à Intimidação
Sistemática (Bullying).
• Art. 5o É dever do estabelecimento de ensino,
dos clubes e das agremiações recreativas
assegurar medidas de conscientização,
prevenção, diagnose e combate à violência e à
intimidação sistemática (bullying).

• Estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros
a criar uma lei de enfrentamento à questão do
bullying. A Lei Estadual nº 5.645, de janeiro de
2010 e em março de 2013, por meio da Lei
Estadual nº 6.401 instituíram a primeira
semana do mês de abril como a “Semana de
Combate ao Bullying e Cyberbullying” nas
Escolas Públicas da Rede Estadual do Rio de
Janeiro
• Lei 13.277/16, que institui o dia 7 de abril
como Dia Nacional de Combate ao Bullying e
à Violência na Escola

Bullying e Conselho Tutelar
• “Atos de indisciplina praticados por crianças
ou adolescentes são de competência exclusiva
da escola, que deve analisá-los com base no
regimento escolar e, se for o caso, aplicar uma
das medidas previstas no citado regimento.
Caso o ato de indisciplina também configure
ato infracional, pode o Conselho Tutelar
intervir e aplicar uma das medidas de
proteção previstas no artigo 101 do ECA”

Bullying e Conselho Tutelar
• “compete ao Conselho Tutelar desenvolver ações
que visem impedir e até mesmo reprimir quaisquer
infrações que coloquem em risco a integridade de
crianças e adolescentes e que se manifestem na
modalidade de bullying. Quando praticados por
crianças e adolescentes, os atos de bullying quase
sempre são infracionais, de modo que, uma vez
identificados, deve ocorrer a aplicação de medida
de proteção que melhor se apresentar. Acompanhar
a escola e apoiar os educadores para pensar em
soluções que sejam preventivas também é tarefa do
Conselheiro Tutelar. “ (Conselho tutelar e Educação,
MP SP, 2012)

Considerações finais
• A importância de que o programa de cada escola seja
planejado com base nas informações oferecidas pelo
levantamento diagnóstico contextualizado.
• As propostas de ação devem estar pautadas nos preceitos do
ECA, que afirmam o respeito e, especialmente, a promoção
dos direitos humanos.

• Os conselheiros tutelares podem atuar como
parceiros das escolas de seus territórios, cobrando
ações de prevenção e de intervenção diante dos
casos identificados

• Obrigada
desland@iff.fiocruz.br

