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BULLYING

NÃO É
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 B U L L Y I N G 

Podemos definir bullying em alunos quando “um aluno é vitima de bullying  quando ele ou ela são 
expostos, repetidamente e ao longo de um determinado período de tempo, a atos negativos por 
parte de um ou mais estudantes.” Essas ações são normalmente repetidas e podem ser pratica-
das a nível físico, verbal, psicológico ou mesmo sexual”.(1)

“Este comportamento disruptivo é normalmente repetido ao longo de um determinado período de 
tempo, que se pode desenrolar ao longo de poucas semanas e poderá estender-se por vários 
anos. Uma criança ou jovem que é vítima de bullying, ou seja, que é provocada, intimidada, 
perseguida ou agredida com frequência pelo mesmo colega ou grupo de pares, normalmente tem 
muita dificuldade em se defender e em exteriorizar os seus receios, traumas e frustrações”.(2)

 

(1) (Olweus, D. (1993). Bullying at school: “What we know and what we can do” (“O que sabemos e o que podemos fazer”). Oxford: Blackwell cit in Manual 
Stop_Bullying_AI_Portugal (1).pdf)

(2) cit in Manual-Stop_Bullying_AI_Portugal (1).pdf)
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FÍSICO VERBAL SEXUAL CYBERBULLING SOCIAL HOMOFÓBICO

Bater, Empurrar,
Prender,
Dar Bofetadas,
Murros
ou Pontapés
Cuspir, Morder,
Roubar dinheiro
ou outros bens
pessoais
Rasgar roupa
e/ou Estragar
objetos

Ameaçar
Chamar nomes 
Chantagear
Contar segredos
Levantar rumores

Insultar
Fazer
comentários
de natureza
sexual
Obrigar à prática 
de atos sexuais

Abuso através de 
meios eletrónicos
e novas 
tecnologias da 
comunicação,
Espalhar 
informação falsa
Assediar,
Perseguir,
Incomodar e/ou 
Insultar através 
de SMS, MMS, 
e-mail, websites, 
chats, redes 
sociais

Exclusão do grupo 
de pares
Inventar mentiras,
Espalhar rumores, 
Boatos ou 
Comentários 
Negativos ou 
Humilhantes

Preconceito em 
relação à 
orientação sexual 
ou identidade de 
género de outra 
pessoa, seja essa 
pessoa:
Homossexual, 
Heterossexual, 
Bissexual ou 
Transsexual

 TIPOS DE B U L L Y I N G 
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PORQUE É QUE O B U L L Y I N G EXISTE?

   Os seres humanos têm necessidade de se sentirem “com significado”,  importantes,
     e procuram isso na sua vida porque só assim têm autoestima.
    Algumas pessoas que não se sentem felizes e reconhecidas usam da sua força junto dos outros
    para se sentirem fortes e conhecidas.
    Vão buscar a sua importância ao medo das suas vítimas, tornando-se populares pela fraqueza
    dos outros. 
    O agressor sente poder quando agride o mais fraco. 
    O bullying diz respeito aos comportamentos agressivos, físicos e emocionais, ao longo do tempo,
    entre pessoas de idade parecida que têm uma força oposta, uma superior à outra.
    Nas situações de bullying estão envolvidos os agressores, as vítimas, as vítimas provocadoras
    (são simultaneamente agressores e vítimas) e os espectadores.
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QUEM SÃO AS VÍTIMAS DO B U L L Y I N G ?

   As vítimas são aquelas pessoas que parecem mais
   fracas, pelas suas características consideradas
   diferentes.

      As agressões gratuitas dos bullies promovem
      humilhação e vergonha que estão na base da baixa
      autoestima das vítimas.
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QUEM SÃO OS B U L L I E S, OS AGRESSORES ?

não
ao

bullying

Os agressores são violentos e ameaçadores.

Insinuam e impedem as vítimas de encontrarem ajuda.
 
Os comportamentos agressivos são propositados:
têm o objetivo de assustar magoar, humilhar
e apavorar a vítima.
 
Não se trata de uma fase do crescimento, pelo
que o bullying não pode ser ignorado ou desculpabilizado.



CONFLITO NORMAL E B U L L Y I N G
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Os intervenientes explicam porque não estão de acordo, 
manifestando as suas razões.

A disputa é momentânea, não perdura no tempo.

Desculpam-se e procuram soluções equilibradas, acordam 
um “empate”.

 Negoceiam para satisfazer as suas próprias necessidades.

São capazes de ultrapassar a questão e esquecer o assunto.

Intenção de fazer mal é falta de compaixão. O agressor 
encontra prazer em insultar, maltratar e dominar a sua 
vítima constantemente.

Intensidade e duração. A agressão não é pontual, prolonga-
se por um longo período de tempo, até afectar gravemente 
a autoestima do agredido.

A vulnerabilidade da vítima é mais sensível a provocações 
do que os restantes colegas, não sabe defender-se adequa-
damente e tem características físicas e psicológicas que a 
predispôem à vitimação.

Falta de apoio. A criança sente-se só, abandonada e tem 
medo de contar o seu problema, pois teme represálias.

Fonte: Educar bem (2007:59)

BULLYINGCONFLITO NORMAL



CONSEQUÊNCIAS DO B U L L Y I N G
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Recusa de ir para a escola;

Tendência ao isolamento;

Falta de apetite;

Insónia e dor de cabeça;

Queda no desempenho escolar;

Febre e tremor.

Sinais típicos observados nos alunos vítimas de bullying:



B U L L Y I N G
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“Quanto aos fatores familiares, a falta de atenção e afeto para com a criança ou jovem, asso-
ciado a um comportamento agressivo em casa e fraca supervisão providenciam a oportuni-
dade para a ocorrência de comportamentos agressivos e de bullying.” (1)  

Fraca supervisão das crianças e adolescentes – os jovens precisam compreender que os 
comportamentos de bullying não são aceitáveis. 

Quando os pais ou outros adultos cedem aos comportamentos indesejáveis ou agressivos de 
uma criança ou adolescente, estes podem aprender a fazer uso do bullying para obter o que 
querem; 

“Podem ser vítimas de bullying por parte dos pares ou ser encorajados a adotarem esses
comportamentos para se integrarem num grupo”. (2)

 

(1) Matos et al., 2005
(2) Matos et al., 2005; Beane, A., 1999



CARACTERÍSTICAS DO PROVOCADOR
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Têm competências de resolução de problemas pobres ou agressivas;

Por vezes têm estilos de disciplina por parte dos educadores, punitiva e rígida, com castigos 
físicos;
 
Tendem a pertencer a famílias caracterizadas com uma educação de restrição e excessos de 
proteção pelos pais; 

Fonte: (Matos et al., 2005) 



MITOS EM RELAÇÃO AO B U L L Y I N G
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BULLIES
NÃO ENTRAM

“Passar por uma experiência de Bullying, torna a criança mais forte e preparada para a vida.” 
Nem todas as crianças revelam a mesma estrutura física, psicológica e emocional. Quando uma criança é sujeita 
a episódios repetidos de agressão e violência, ela própria tornar-se-á violenta. Preparar uma criança para a vida 
não é prepará-la para ser forte na violência, mas forte nas relações e na convivência.

“São coisas de crianças. é normal e não Há necessidades de darmos tanta importância.” 
Quando os adultos não estão atentos aos sinais de maus tratos ou depressão nas crianças, relatados ou apenas 
observados, estão a demitir-se do seu papel interventivo e protetor,  A verdade é que a constante despreocupa-
ção com estas situações pode conduzir a condições extremas de depressão, que inclusive poderão levar a criança 
ao suicídio, por se sentir sozinha e desacompanhada.     
“As crianças devem resolver o problema do Bullying por Si próprias!”
A melhor alternativa será sempre aquela em que a criança resolve os seus próprios problemas, mas quando sabe 
como o fazer, principalmente quando se trata de bullying.
Fonte: Manual_-Stop_Bullying_Amnistia Internacional_Portugal
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Criar um envolvimento propício e seguro;

Desenvolver um código de conduta para os alunos,  utilizar 
sanções não hostis e não físicas; 

Envolver os pais, oferecer mesmo, programas de educação 
para pais; 

Incentivar uma boa comunicação entre os pais e os educadores, 
de modo a estabelecer e reforçar as regras, para demonstrar 
que o bullying não é tolerado. 

PROPOSTA ESCOLAR DE RESPOSTA AO B U L L Y I N G ?

Matos et al., 2005) 
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PREVENÇÃO DO B U L L Y I N G

Encorajar os recursos humanos da escola a identificar os estudantes 
que demonstrem comportamentos de risco de bullying, de modo
a articular as características demográficas, comportamentais e 
psicológicas associadas a esses comportamentos que permitam
o desenvolvimento de programas; 

Registar oficialmente os incidentes de bullying;

Providenciar serviços de aconselhamento para os provocadores
e para as vitimas. 
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 E OS PAIS ? 

Manter uma relação não agressiva e dialongante em casa e passar algum tempo 
de qualidade com os seus educandos;

Ensinar assertividade em vez de agressividade;

É extremamente importante escutar, respeitar e aceitar aquilo que eles têm a dizer; 

Olweus (1994), recomenda que o foco para eliminar o bullying das escolas seja 
a três níveis: escola (ex. Melhor supervisão), turma (ex. Regras contra o bully-
ing) e indivíduo (ex. Diálogo entre agressores e vítimas).



“Não podemos pensar na problemática do B U L L Y I N G
como exclusiva e inerente à escola.

É um problema de toda a sociedade que tem de ser contextualizado.”

(Ferreira, 2006 cit in http://repositorio.chlc.min-saude.pt/bitstream/10400.17/1084/1/ap_37.pdf

BULLYNG NA ESCOLA DIGA

NÃO




