
Bullying 
 

 
O que é? 
Comportamentos de agressão intencionais e repetidos, que ocorrem em contexto 
escolar, dirigidos por um aluno ou mais alunos, contra outro incapaz de se defender a si 
mesmo. 
No bullying existe sempre uma vítima e um bully. As vítimas apresentam características 
como: ser insegura e tímida, frágil fisicamente, isolada, mais nova, rejeitada pelos 
pares/não integrada e com baixa autoestima. No caso do bully as características são 
normalmente, ser confiante e bem inserido na turma, com insucesso Escolar, mais 
velhos, com fraco controlo dos impulsos, modelos agressivos e com necessidade de 
dominar. 
 
Características 

1) Intencionalidade – conduta agressiva com intenção de provocar mal-estar na 
outra pessoa; 

2) Caráter repetitivo – comportamento que ocorre de forma regular, não se 
tratando apenas de um episódio esporádico;  

3) Desigualdade de poder – diferença de poder entre o elemento que domina e o 
elemento que é dominado; 

 
Bullying direto vs indireto 

• Direto 
• É mais fácil de detetar 
• É mais praticado por rapazes  
• Recreio, corredores, refeitório, casas de banho, balneários 
• Insultar, bater, ameaçar, perseguir, ridicularizar e criticar a pessoa em 

público 
• Envolve um ataque direto que inclui agressão física e verbal 

 
• Indireto 

• É mais difícil de reconhecer 
• É mais praticado por raparigas 
• Sala de aula 
• Espalhar boatos, escrever maldades, excluir socialmente o outro 
• Envolve um ataque subtil e pouco visível 

 
Tipos de bullying: 
 

1) Físico – bater, dar pontapés, empurrar, puxar cabelos; 
2) Verbal – gozar, dar ordens, ridicularizar, humilhar, ameaçar; 
3) Psicológico – espalhar rumores negativos, utilizar gestos ou olhares 

ameaçadores, chantagear; 
4) Relacional – controlar as relações de amizade, manipular os amigos;  
5) Sexual – atentar contra o corpo, insultos sobre partes do corpo ou orientação 

sexual, apalpar;  
6) Cyberbullying –comportamentos de bullying com recurso a novas tecnologias. 
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Porque é que o bullying se mantém? 
A agressão vai repetir-se porque o agressor sente prazer ao controlar o outro e como tal 
auto reforça-se.  A vítima Não consegue defender-se sozinha, e não reage o que mantém 
também a agressão e o sentimento de poder do agressor. A audiência mantém o 
problema de diversas formas: quando aprova/encoraja o agressor, sobretudo 
atendendo a que este é mais popular do que a vítima, pelo silêncio, e porque assistiem 
a situações de agressão sem intervir, achando que não têm nada a ver com a situação. 
 
 
Consequências do bullying 
Nas vítimas 
Baixo bem-estar psicológico (sentimentos de tristeza, rejeição, infelicidade, baixa 
autoestima e autoconfiança); 
Fraco ajustamento social (fraca rede social e de amigos, dificuldades relacionais, baixo 
nível de aceitação social e isolamento social); 
Elevado stress (sintomas de depressão e ansiedade); 
Baixo bem-estar físico (sintomas físicos ou psicossomáticos). 
 
Nos bullies 
Depressão, baixa autoestima; 
Comportamentos de bullying na infância são fortes preditores de comportamentos 
delinquentes na adolescência; 
Consumo de substâncias;  
Crime 
 
Sinais de alerta nas vítimas e nos agressores 
 
Nas vítimas 

❖ São sujeitos a brincadeiras e risadas de modo ridicularizante e hostil; 
❖ São apanhados, empurrados (por vezes violentamente), socados, pontapeados 

ou espancados de qualquer outra forma (e não são capazes de se defender 
adequadamente); 

❖ Os seus livros, dinheiro ou outros pertences aparecem estragados, espalhados 
ou escondidos; 

❖ Aparecem com ferimentos, cortes, rasgões ou outros danos na roupa que não 
têm explicação natural; 

❖ Estão muitas vezes isolados ou excluídos do grupo de pares durante os 
intervalos;  

❖ São os últimos a ser escolhidos para jogos de equipa; 
❖ Tentam ficar próximo do professor ou de outros adultos durante os intervalos; 
❖ Têm dificuldade em falar frente à turma e dão uma impressão de ansiedade e 

insegurança; 
❖ Perdem o interesse pelo trabalho escolar e apresentam cada vez pior 

aproveitamento; 
❖ Parecem receosos ou relutantes em ir para a escola, perda de apetite, dores de 

cabeça ou de estômago; 
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❖ Parecem infelizes, tristes, deprimidos ou mostram inesperadas mudanças de 
humor, com irritabilidade e súbitas explosões emocionais; 

❖ Pedem ou desviam dinheiro extra da família (para dar aos seus agressores); 
 
Nos agressores 
❖ Têm grande necessidade de dominar e de vencer os outros colegas através do 

poder ou da ameaça e submissão; 
❖ Podem mostrar-se fanfarrões; 
❖ São impulsivos, facilmente se zangam e têm pouca tolerância à frustração;  
❖ Têm dificuldade em aceitar regras; 
❖ Geralmente são oposicionistas, provocadores e agressivos para com os adultos 

(incluindo professores e pais); 
❖ Mostram pouca empatia por aqueles que são vitimizados; 
❖  Não são ansiosos ou inseguros 
❖ Envolvem-se precocemente em outros comportamentos antissociais; 
❖ Têm popularidade entre os seus colegas e têm o apoio pelo menos de um 

pequeno número de colegas;  
❖ No aproveitamento escolar podem estar na média, acima ou abaixo da média 

nos primeiros ciclos de escolaridade, enquanto nos seguintes, usualmente (mas 
não necessariamente), apresentam cada vez mais baixo aproveitamento e 
desenvolvem uma atitude negativa face à escola; 

 
Como ajudar o seu filho em casa e prevenir situações de bullying? 
• Incentivar a partilha de problemas; 
• Ouvir atentamente, sem críticas ou julgamentos negativos; 
• Fazer um diário dos acontecimentos;  
• Estar sensibilizado para os sinais de alerta que possam manifestar, sejam vítimas, 

ou agressores; 
• Incrementar o conhecimento e compreensão acerca do bullying; 
• Ajudar a desenvolver estratégias protetoras e de evitamento do bullying; 
• Fortalecer os talentos e competências dos filhos melhorando a autoestima 

(atividades lúdicas); 
• Envolvimento ativo por parte dos pais na comunidade educativa; 
• Pareceria entre a escola e a família.  

 
 
Curiosidades (perguntas e respostas): 
Qual a idade média em que o bullying é mais frequente?  
Para os agressores a média de idade onde o nível de incidência é maior é por volta dos 
13 anos e no caso das vítimas por volta dos 11 anos.  
 
Existe diferenças entre o bullying praticado por rapazes e por raparigas? 
As investigações têm mostrado que existem diferenças. Os rapazes são mais agressivos 
e estão mais envolvidos em comportamentos de bullying físico. Por outro lado, este 
fenómeno apresenta-se de forma mais dissimulada entre as raparigas que recorrem ao 
bullying relacional e psicológico.  
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Quais são os sentimentos mais frequentemente nos alunos vitimizados? 
Depende do tipo de estrutura psicológica de cada aluno e do tipo e gravidade de 
comportamentos de bullying, no entanto a literatura descreve como sentimentos mais 
comuns, a ansiedade, tristeza, tensão, medo, sentimentos de rejeição, desejos de 
vingança e pensamento suicida.  
 
Porque é que os alunos não contam que são vitimizados? 
Existem várias razões para não contarem que são vítimas tais como, medo de represálias 
por parte dos agressores, medo que o adulto faça alguma coisa que piore a situação, 
sentimento de fracasso, vergonha e impotência por não conseguir lidar com o problema.  
 
Bullying no pré-escolar é possível? 
Entre as crianças mais novas é comum que as brigas estejam relacionadas com disputas 
de espaço e atenção, que não são caracterizadas como bullying. No entanto, se houver 
situações em que a criança tenha intenção de ferir ou humilhar o colega repetidas vezes, 
já é considerado bullying. Por exemplo, se uma criança que não conseguir controlar os 
esfíncteres, e que urine na roupa ou no chão, e os colegas a segregarem ou lhe 
atribuírem apelidos para a ofenderem repetidamente, trata-se de um caso de bullying. 
Apesar de os níveis de incidência serem baixos nestas idades, entre os 3 e os 4 anos já 
se consegue percecionar o comportamento abusivo, manipulador e dominador, do 
passivo, submisso e indefeso.  
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