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RESUMO 

 

O objetivo do presente artigo é tratar do fenômeno chamado bullying articulando-o com 

pressupostos da teoria relacional sistêmica. O bullying manifesta-se por meio de comportamentos 

como apelidos pejorativos, ameaças, perseguições, agressões físicas, sendo os casos mais extremos 

a morte. Estas manifestações têm adquirido visibilidade no cenário mundial, preocupando a 

sociedade, especialmente cuidadores e educadores. Os comportamentos denominados como 

bullying tem se mostrado diferentes nos gêneros (feminino e masculino), mas sempre com a mesma 

consequência: o sofrimento. O presente artigo é de cunho teórico, sendo que se pretende apresentar 

um breve histórico do fenômeno bullying, características associadas a quem prática e quem sofre 

a violência, bem como o olhar da perspectiva relacional sistêmica sobre essa temática que tem 

fomentado o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de 

pensar formas e estratégias de prevenção em contexto, como o escolar.  

 

Palavras-chave: Bullying, contexto escolar, violência escolar.    
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INTRODUÇAO 

 

O bullying atualmente é um tema de interesse em pesquisa por parte de muitos educadores e 

profissionais da saúde à nível mundial. Independentemente das condições sociais e econômicas 

das pessoas envolvidas, o bullying acontece no lugar em que, em tese, as crianças e adolescentes 

deveriam aprender a conviver socialmente com respeito ao outro e a exercitar e desenvolver sua 

individualidade e subjetividade sem estarem expostas a sofrimentos (Duque, 2007). 

O bullying é “(...) uma palavra inglesa, usada para definir um fenômeno, cujo autor é 

chamado de Bully, palavra esta que se traduz como ‘brigão’ e ‘valentão’” (Oliveira, 2007, p.01). 

Neste sentido, o bullying manifesta-se por meio de diversos comportamentos, como atos, palavras 

ou comportamentos prejudiciais, intencionais e repetidos. Os comportamentos incluídos no 

bullying são variados: palavras ofensivas, humilhação, difusão de boatos, fofoca, exposição ao 

ridículo, transformação em bode expiatório e acusações, isolamento, socos, agressões, chutes, 

ameaças, insultos, ostracismo, ofensas raciais, étnicas ou de gênero. Todas estas situações são 

realizadas de forma intencional e repetida por parte de seus abusadores (Middelton-Moz & 

Zawadski, 2007). 

É comum encontrar entre os adultos uma quantidade considerável que traz consigo as marcas 

dos traumas que adquiriram nos bancos escolares em decorrência da pratica do bullying, como por 

exemplo: timidez, insegurança, ansiedade, depressão, dentre outros. Esse comportamento não se 

limitam a classes sociais ou a raça, mas abrange proporções mundiais e espalha-se nos mais 

variados contextos sociais.  

Os estudos sobre o bullying escolar tiveram início na Suécia na década de 70 e na Noruega 

na década de 80 do século XX. Os índices verificados naquele período apontavam a incidência do 

bullying de 5 a 35% em todo o mundo. No Brasil os estudos são recentes que refletem no grande 

desconhecimento da sociedade em torno da gravidade e abrangência do fenômeno (Chalita, 2008).  

O bullying, especialmente na escola, manifesta-se por meio de diversos comportamentos tais 

como a intimidação, violência física e psicológica. Sua manifestação vem causando preocupação 

principalmente aos pais e educadores. As consequências das suas diversas manifestações deixam 

as crianças, pais e educadores vulneráveis aos efeitos desta prática. O trabalho de prevenção contra 

prática do bullying infantil na escola, passa pela percepção e conhecimentos de todas as pessoas 

que estão ligados direta ou indiretamente ao cotidiano da criança. 

O Bullying pode ser identificado por meio de duas formas de manifestação: a direta e a 

indireta. Na forma direta existe a presença de agressões físicas (bater, chutar, tomar pertences) e 

verbais (apelidar de maneira pejorativa e discriminatória, insultar, constranger). Na forma indireta, 
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há evidência dos prejuízos causados, haja vista que pode provocar traumas irreversíveis, devido a 

disseminação de rumores desagradáveis e desqualificantes, visando à discriminação e exclusão da 

vítima de seu grupo social (Fante, 2005). 

 Com o intuito de entender como esta prática configurou-se enquanto fenômeno, segue na 

sequencia descrito na sequencia um breve histórico relacionado a temática. 

 

Bullying: um breve histórico  

 

O bullying é tão antigo quanto a escola, mas seus estudos são recentes. Só a partir da década 

de 70, do século XX, começou a ser estudado na Escandinávia, quando famílias perceberam as 

consequências causadas aos seus filhos. Os estudos pioneiros de Dan Olweus, realizados a partir 

dos anos 70, professor da Universidade de Bergen, na Noruega, ganharam notoriedade a partir do 

suicídio de três meninos noruegueses, com idade entre 10 e 14 anos, cujos indícios apontavam para 

situações de bullying. As evidências que ele acumulou em suas observações, em mais de 20 anos 

de estudo, fizeram com que no ano de 1989 reunisse suas conclusões em um livro denominado 

Bullying na escola: O que fazemos e o que podemos fazer. Como consequência, as escolas de seu 

país mobilizaram-se e organizaram uma campanha nacional contra o bullying nas escolas. De 

acordo com Chalita (2008, p.103) “em pouco tempo, o número de casos foi sensivelmente reduzido 

– há relatos que o índice possa ter chegado a 50% (...)”. Países como a Grã-Bretanha, Itália, 

Alemanha, Grécia, Espanha e Portugal também passaram a efetuar pesquisas sobre o fenômeno do 

Bullying e adotaram legislações especificas. Já nos Estados Unidos, esse fenômeno passou a ser 

classificado como global, devido os constantes casos divulgados (Chalita, 2008).  

No cenário brasileiro, os estudos sobre o bullying são recentes. Ainda “não existem registros 

de tradução desta palavra, que designa um fenômeno inteiramente ligado às várias ações maldosas 

sucedidas no espaço escolar” (Oliveira, 2007, p.01). Canfield (1997), professora da Universidade 

de Santa Maria-RS, foi responsável pelas primeiras investigações a respeito do fenômeno no país. 

Ela realizou uma pesquisa em quatro escolas públicas na cidade de Santa Maria-RS, onde pode 

constatar o bullying em crianças, utilizando-se do questionário que Olweus desenvolveu durante 

seus 20 anos de estudos. Destacam-se também os estudos realizados, entre os anos 2000 e 2001, 

pelos professores Izabel Figueira e Carlos Neto que adaptaram o questionário de Olweus, 

aplicando-o em duas escolas municipais do Rio de Janeiro (Chalita 2008). 

Os estudos sobre o fenômeno bullying tem sido ampliados no cenário nacional. Percebe-se 

que o caminho para seu entendimento é longo, uma vez que necessita de mais estudos, 

principalmente de longo prazo, bem como trabalhos preventivos em escolas que visem a troca de 

informações em torno das consequências do bullying infantil.   
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Considerações sobre o comportamento de agressores, vítimas e expectadores 

 

O bullying tem sido retratado como um fenômeno dicotomizado nos papéis de agressores 

versus vítimas não sendo retratados muitas vezes o papel dos expectadores. Essa assertiva também 

é constatada na obra de Fante (2005) intitulada: Fenômeno bullying: Como prevenir a violência 

nas escolas e educar para a paz. Para a autora, os vítimas possuem características que podem ser 

identificadas como: aspectos físicos mais frágeis do que seus agressores; medo de que lhe causem 

danos ou de ser fisicamente ineficaz nos esportes e nas brigas, coordenação motora deficiente; 

especialmente entre meninos; extrema sensibilidade, timidez, passividade, submissão, 

insegurança, baixa auto-estima, alguma dificuldade de aprendizado, ansiedade e aspectos 

depressivos.  

Já, com relação aos agressores, que são também de ambos os sexos, costumam ser indivíduos 

que manifestam pouca empatia, além de apresentarem-se, geralmente, mais fortes que seus 

companheiros de classe e suas vítimas em particular, sendo fisicamente superiores nas 

brincadeiras, nos esportes e nas brigas, sobretudo no caso dos meninos. Outro aspecto relevante 

desse perfil, relaciona-se a necessidade de dominar e subjugar os outros, de se impor mediante o 

poder e ameaça e de conseguir aquilo que se propõe bem como baixa resistência às frustrações 

(Fante, 2005).  

No caso dos expectadores esses são as testemunhas e constituem-se na maioria dos estudantes 

que assistem a dinâmica da violência e aprendem a conviver com ela ou a, simplesmente, escapar 

para não se tornarem vítimas. Não interferem, não participam, mas também não acolhem a dor dos 

vitimados, não defendem ou denunciam Os expectadores por formarem a plateia reforçam o 

comportamento dos agressores. Ressalta-se ainda que, há estudos que comprovam que quando há 

intromissão de outras pessoas, que se manifestam em defesa da vítima, os casos de intimidação se 

reduzem drasticamente (Chalita, 2008). 

O papel assumido tanto pelo agressor como pela vítima não é fixo. Sua incidência dependerá 

do contexto social (gênero, trabalho, escola, dentre outros). Como algumas crianças aprendem a 

reprimir sentimentos e necessidades, frequentemente experimentam períodos de depressão ou 

começam a exercer bullying no papel de agressores, pois precisam proteger-se constantemente da 

vulnerabilidade que sentem. Alguns indivíduos, em certos momentos, podem assumir papéis tanto 

de agressores como vítima ou, ainda, de expectadores. Uma criança que é sistematicamente 

agredida em seu ambiente familiar pode encontrar outros indivíduos na mesma situação que se 

organizam, vindo a formar grupos que passam a praticar bullying como forma de se protegerem e 

se afirmarem como sujeitos (Middelton-Moz & Zawadski, 2007).   
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Convém observar que o bullying não ocorre somente no espaço físico da escola. Atualmente 

as práticas tem se expandido cada vez mais para os ambientes virtuais. São comuns os ataques por 

meio das redes sociais (e-mails, blogs, chats e outros dispositivos eletrônicos), correspondendo ao 

fenômeno chamado cyberbullying. No cyberbullying recorre-se à tecnologia para ameaçar, 

humilhar ou intimidar alguém por meio da multiplicidade de ferramentas da nova era digital. 

Embora ocorra virtualmente, em geral o cyberbullying leva a conflitos físicos reais, assim como a 

sentimentos de depressão, desespero e perda (Schultz et al, 2012). 

 Salienta-se que observar a dinâmica como o fenômeno ocorre e qual sua funcionalidade nas 

relações desenvolvidas, é tarefa contundente de pais e educadores. Para refletir em relação a esta 

perspectiva, será apresentado na sequência do trabalho o papel dos cuidadores nessa relação 

sistêmica que acarreta no fenômeno do bullying. 

 

Bullying: O papel dos cuidadores  

 

Os primeiros cuidadores, os adultos, têm uma enorme influência sobre a educação das 

crianças. A interação entre criança e seus cuidadores principais configura-se na melhor proteção 

contra comportamentos agressivos subsequentes. Esse relacionamento é a base para o 

desenvolvimento do vínculo e da empatia, regulando e equilibrando as emoções e a capacidade de 

aprender (Middelton-Moz & Zawadski, 2007). Nesse sentido os laços que unem cuidadores e 

crianças, sejam sanguíneos ou não, são fundamentais para a coexistência mútua de afeto, apego, 

amizades, companheirismo, solidariedade, amor para superação de problemas, estabelecimento dos 

limites, dentre outros.  

A postura dos pais e/ou cuidadores, em torno de seu desempenho na socialização dos seus 

membros, precisa ser constantemente reavaliada pelos mesmos. Relações extra familiares 

construídas pelos filhos, refletem os modelos apreendidos dentro de casa. Para Chalita (2008, 

p.168) 

Quando a família abre mão desse aprendizado, abre também espaço para a violência, com 

atitudes que enfraquecem e isolam atrás de grades, muralhas e guaritas. A violência que 

invade ou nasce no espaço familiar se expande para todos os seguimentos da sociedade 

como uma teia de relações destrutivas que se reproduzem e contaminam os ambientes e 

as pessoas. 

 

  A função de orientar não exercida pela família acaba sendo ocupado por outros indivíduos. 

Quando a criança não encontra amparo as suas demandas dentro do ambiente familiar, pode 

recorrer a outros interlocutores com intuito de ser acolhida em suas angústias e necessidades. Neste 
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sentido, ratifica-se que a família e/ou cuidadores possuem um papel primordial no cuidado e 

sociabilidade dos seus membros (Chalita, 2008).  

Dentre as várias atribuições que devem ser assumidas pelos cuidadores está a tarefa de 

estabelecimento de limites.  Educar significa sustentar estes limites, de forma não agressiva ou 

brutal. Segundo Middelton- Moz e Zawadski (2007, p. 64) “quando desafiam limites, as crianças 

estão apenas cumprindo a sua tarefa de desenvolvimento”. Ainda segundo esses autores a 

internalização de limites saudáveis pela criança é fundamental para sua constituição enquanto 

sujeito bem como do controle dos seus impulsos agressivos. 

Pesquisas têm demonstrado que a violência intra-familiar perpassa gerações. Estudos 

realizados por Kohl e Macy (2008) concluíram que nos Estados Unidos, pelo menos um terço das 

famílias que estão sendo investigadas por maus-tratos contra crianças são formadas por pais ou 

responsáveis que também foram vítimas de violência doméstica. Estes mesmos autores apresentam 

outro estudo, de natureza longitudinal, (de meta-análise), com 41 trabalhos realizadas no período 

de 25 anos, nos Estados Unidos, onde foi possível constatar que a exposição de crianças à violência 

doméstica diariamente é forte fator para o desencadeamento de problemas comportamentais e 

emocionais significativos no futuro desta criança/jovem. Afim de caracterizar como o fenômeno 

do bullying é vivenciado por meninos e meninas, segue na sequencia as repercussões em relação 

ao gênero.  

 

Bullying e gênero  

 

  O contexto sociocultural influenciam os sujeitos em suas relações de gênero. Sabe-se que 

as condutas adotadas por meninos e meninas são reflexos da relação sociocultural experimentada. 

As posturas apreendidas como próprias de cada gênero vistas nas brincadeiras demonstram que as 

preferências do menino é diferente da apresentada pela menina. Elas preferem bonecas e seus 

acessórios, objetos domésticos e brinquedos macios e os meninos blocos, veículos, ferramentas e 

brincadeiras movimentadas – trepar, pular, correr – assim como temas de super-heróis (Hansen et 

al, 2007).  

A maioria dos tipos de brinquedos e/ou brincadeiras é vista de maneira naturalizada enquanto 

específico de determinado gênero. Esta situação é reforçada em propagandas de lojas de brinquedos 

e propagandas em geral, que demonstram ser tal brinquedo apropriado para tal gênero. Os modelos 

de presentes, as cores que os caracterizam (azul para menino e rosa para as meninas) são fortemente 

reforçados como próprios de cada sexo.   

As diferenças de gênero vão além do ambiente familiar e se manifestam refletidas na esfera 

social. No contexto escolar, por exemplo, essas diferenças de comportamento de gênero são 
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reforçadas em novas configurações. Neste momento, os meninos passam a conviver com o medo 

de “não dar conta” de seu papel de masculino, precisam ser bom nos esportes, não parecer sensível 

demais, nem muito intelectual. Por outro lado, as meninas são pressionadas a se adequarem a uma 

imagem atraente, com roupas da moda, bolsas de marca, maquiagem e outros acessórios para 

chamar atenção dos meninos (Middelton-Moz & Zawadski, 2007). 

Em relação às manifestações do bullying, este se apresenta de formas variadas entre meninos 

e meninas. Nos meninos, as agressões são mais diretas (principalmente físicas). Para as meninas, 

a manifestação do bullying se dá de forma mais subjetiva. Estas tendem a espalhar boatos 

maliciosos, fazendo fofocas das colegas com objetivo de desconstruir a imagem da outra. As 

meninas tendem a usar exclusão social como principal arma, em lugar de agressão emocional ou 

física direta – usada pelos meninos (Middeolton-Moz & Zawadski, 2007).  

A cultura influencia diferentemente o comportamento de bullying a ser manifestado tanto por 

meninos quanto por meninas. Das meninas, espera-se que sejam mais “educadas” que os meninos, 

e quando se verifica que a vítima é uma menina, esta geralmente sofre silenciosamente, não 

revidando e afastando-se socialmente das suas colegas de escola. Por se tratar de uma violência 

indireta, é difícil uma abordagem direta da agressora por sua vítima, pois a esta pode muito bem 

utilizar a máscara de “boa menina”, tirando proveito deste estereótipo, camuflando o significado e 

a intenção de seus atos psicologicamente agressivos. A vítima frequentemente é culpada por algo 

que ela desconhece – porque assim como no bullying entre meninos, a agressão é “gratuita”, ou 

seja, não existe uma razão, um motivo que desperte nos agressores a ira para perseguir as suas 

vítimas, uma vez que não houve provocação aparente por parte da vítima.  

 

As manifestações de bullying no ambiente escolar 

 

Ao serem apresentados ao ambiente escolar, meninas e meninos já incorporaram as práticas 

culturais de convivência social, dos valores e dos conceitos que irão exercer naquele ambiente. Por 

já saberem a que gênero pertencem e o que se espera deles nos papéis feminino e masculino, 

tenderão a reproduzi-lo neste contexto. Segundo Puppo (2007, p.65) os papéis sociais, “em muitos 

casos, estão impregnados das velhas concepções preconceituosas sobre o homem e a mulher, 

construídas com base nas diferenças de sexo”.  

O Bullying pode acontecer em qualquer ambiente social, como por exemplo, trabalho, casa e 

escola. No contexto escolar, é comum que ocorram violências identificadas como bullying entre 

crianças e adolescentes, principalmente por ser o ambiente onde há a maioria das interações sociais 

da faixa etária (Oliveira, 2007). Ou seja, há nessa situação o contato inicial da criança com muitos 

outros, em que a mesma passa a significar as suas relações a partir das experiências que passa a 

vivenciar.   
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Os comportamentos agressivos na escola, muitas vezes encontram-se camuflados, havendo 

dificuldade de percepção pelos adultos.  Neste sentido, salvo os episódios mais gritantes e visíveis, 

os motivos pelos quais é difícil a eles reconhecerem a existência do problema são muitos, como 

por exemplos a não existência de marcas físicas nas vítimas, não serem presenciadas pelos adultos 

bem como a dificuldade que as vítimas têm para desabafarem. A ausência efetiva de adultos no 

momento em que ocorrem os episódios, à convicção de que os conflitos entre colegas devam ser 

resolvidos entre eles, às dificuldades pessoais que alguns professores têm de enfrentar com 

determinação os casos, fazem com que o fenômeno não seja identificado por eles (Oliveira, 2007).  

Afirmações por parte de professores e diretores de que indisciplina e violência ocorrem 

porque a família possui problemas e não educa a criança adequadamente são frequentes. 

Entretanto, não se pode afirmar, apenas de modo genérico, que a família seja a única influência, e 

que o ambiente escolar em nada colabore para a determinação deste processo. Aos pais dos 

agressores e/ou vítimas cabe estarem atentos às práticas dos filhos e terem a consciência de que a 

escola além de ser é um espaço de aprendizado e socialização em certos casos acaba por 

desempenhar um papel oposto ou seja, um local de sofrimento e exclusão. 

A construção de uma sociedade igualitária, depende do desenvolvimento de indivíduos 

maduros e conscientes do respeito aos seus limites e da individualidade alheia. Cabe ressaltar que 

a prevenção de violência como a do bullying necessitar ser conhecida e refletida tanto por 

cuidadores, educadores, e sociedade de modo geral. 

 

Bullying e a compreensão relacional sistêmica 

  

 Como o intuito de ampliar o olhar em relação ao fenômeno do bullying em evidências 

atualmente, utilizou-se como pressuposto epistemológico a teoria relacional sistêmica. Segundo 

Vasconcellos (2002), a teoria sistêmica ancora-se em pressupostos como complexidade, 

instabilidade e intersubjetividade. 

 A complexidade refere-se “à pluralidade de fatores envolvidos e à necessidade de 

contextualização dos fenômenos, assim como à causalidade recursiva ou circular, contrária à 

causalidade linear de causa-efeito” (Schultz et al, 2012, p.249).  Esse pressuposto está ligado ao 

princípio de totalidade, sendo que uma mudança que acontece com um membro do sistema, afeta 

todo o sistema em sua volta.  

 A instabilidade está associada as transformações constantes do mundo, uma vez que não se 

pode falar mais em fenômenos controláveis, mas sim na imprevisibilidade e incontrolabilidade 

presente que pode afetar todo um sistema. Ou seja, uma mudança de paradigma da ciência, em que 

os fenômenos passam a ser vistos de forma mais ampliada e interconectados.  
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 Já no que se refere a intersubjetividade, pode-se dizer que a realidade existe a partir do 

posicionamento do sujeito. Suas experiências e sua forma de relacionar-se com os eventos 

cotidianos influenciam e são influenciados pelo comportamento de cada pessoa.  

 Com base dos pressupostos expostos, pensar o bullying no contexto escolar requer ampliar 

o olhar para o fenômeno, uma vez que existem diversos sistemas envolvidos na situação: a vítima, 

o agressor, a escola, a família, a plateia, as políticas públicas, a sociedade. Além disso, existe um 

cenário cultural impregnado de valores e regras que influenciam o imaginário social presente. 

 Desse modo, pensar o bullying no ambiente escolar, requer levar em consideração que uma 

intervenção eficaz precisa contemplar todos os sistemas envolvidos em sua ocorrência. Pois “como 

esses episódios geralmente ocorrem no contexto escolar, é principalmente à própria escola que 

cabe tomar providências no sentido de resolver esse problema. Isso não significa que se outros 

sistemas devam se eximir, mas se considera que a escola deve ser o contexto de discussão das 

dificuldades apresentadas (Curonici & McCulloch, 1999). 

 Importante é buscar compreender as condições que levam os sujeitos a estar em condição 

de vítima, autor, ou plateia. A abertura do olhar para a complexidade e a reflexão em relação a 

formação intersubjetiva são componentes relacionais fundamentais de serem pesquisados e 

investidos como o intuito de reestabelecer o bem-estar daqueles que na escola experimentam 

sentimentos, muitas vezes, dolorosos.  

Percebe-se que olhar para o fenômeno do bullying, reflete em ampliar a compreensão de 

fatores isolados de cada cultura. Desse modo, um trabalho de fato preventivo contribui para a 

desnaturalização de comportamentos de gênero, acolhimento da diversidade de ser, e da 

sensibilização para o recepção da diferença enquanto mais uma dimensão que favoreça a 

experiência humana. Pensa-se que a parceira da escola com outros sistemas (familiar, serviços de 

saúde, políticas públicas), são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias relacionais com 

foco no convívio e na aprendizagem de todos os envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verifica-se que as discussões em torno do bullying tem aos poucos adquirido notório 

respaldo. Muitos aprofundamentos em torno dos efeitos dessa violência que camufla-se 

diariamente no cenário escolar, precisam ser realizadas. Conhecer os personagens envolvidos 

nesta trama, quais são as histórias que os representam, como auxiliá-lo, ouvi-los e potencializá-

los em suas buscas, são contribuições sistêmicas necessárias quando se pensa no espaço de 

socialização e formação que a instituição escolar representa. 
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 Porém o trabalho não se faz isoladamente, pois ao discutir o bullying e suas implicações, 

diversas outras facetas podem vir à tona, como num desenrolar de um novelo. Como toda 

violência, está também é permeada de outras configurações, como a violência doméstica, a 

violência institucional, a violência social.  

 Ao pensar tomando por base a perspectiva relacional sistêmica, pode-se salientar que no 

trabalho com essa temática no contexto escolar, muitos outros sistemas de vivência desse 

estudante serão também trabalhados. Pois esta é uma prática relacional, que influencia em 

mudança de pensamentos e possibilidades de buscar (re)fazer novas autorias de vida. 

Potencializar os estudantes, enquanto pessoas que merecem respeito, acolhimento, atenção, afeto, 

são possibilidades de contribuir preventivamente para a reflexão em torno dos contextos violentos 

que a mesma pode estar submetida e se submete. Ser fonte de apoio e ampliar o olhar sobre as 

escolhas possíveis, corresponde a princípios da formação voltada para a garantia dos direitos 

humanos dos estudantes com efetivação da cidadania. 
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