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RESUMO 

O bullying é um fenômeno social que ocorre geralmente com crianças e 
adolescentes em que estes são expostos de maneira repetida e deliberada a 
comportamentos de violência implícita ou explícita praticados pelos seus pares, 
expressos através de agressões físicas ou verbais. Este fenômeno é uma  das 
formas mais frequentes de violência escolar e têm despertado a atenção de 
diversos estudiosos pelas consequências emocionais, sociais e acadêmicas nas 
vítimas destes atos de violência. Tendo em vista a importância crescente do tema 
no contexto acadêmico e também entre a população geral, este estudo buscou 
compreender e investigar o fenômeno do bullying em uma sala de Ensino 
Fundamental de uma cidade do interior de Goiás. Este estudo relata a 
experiência de um grupo de estudantes do curso de Psicologia em uma 
prática do Estágio Básico. Para a compressão deste fenômeno foram realizadas 
observações em sala de aula e no pátio da escola e aplicação de um 
questionário. As observações tiveram como objetivo verificar a ocorrência da 
prática do bullying entre os alunos selecionados. Observou-se a ocorrência de 
diversos comportamentos que poderiam ser caracterizados como bullying ou 
que poderiam vir a se tornar uma prática de bullying. Através de questionário 
aberto, construído pelas autoras, objetivou-se investigar a compreensão que os 
próprios alunos fazem do fenômeno do bullying. A partir dos resultados, verifica-
se que o fenômeno do bullying tem sido uma prática recorrente neste grupo, 
verificado através de observações e pelos relatos dos próprios alunos. Além disto, 
ressalta-se a carência de habilidades ou recursos assertivos para lidar com este 
tipo de agressão já que parte dos alunos relataram buscar alternativas 
agressivas ou passivas como forma de defesa. Após este estudo, a escola em 
questão foi informada da ocorrência de tais atos e da necessidade de 
intervenção com os alunos visando um trabalho sobre a violência escolar. Este 
estudo se faz pertinente por expandir as discussões sobre o fenômeno do 
bullying, alertar para a necessidade de se debater e tratar o assunto nas escolas 
e promover ações preventivas envolvendo uma equipe multidisciplinar.  
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