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RESUMO 
 

O bullying é um termo utilizado para caracterizar comportamentos 

agressivos e anti-sociais entre escolares, este tema tem sido pesquisado nas 

últimas décadas em diversos países, no Brasil não foi possível encontrar uma 

tradução para a palavra, adotou-se o termo bullying. Quando se aborda a 

problemática bullying, estamos falando de um ou mais agressores que sem 

nenhum motivo aparente, de forma covarde e intencional toma uma vítima 

repetida vezes, o fenômeno se manifesta dentro de uma relação desigual de 

poder. Estes comportamentos agressivos causam não somente danos físicos, 

mas, conseqüências psicológicas ou emocionais as vítimas, comprometendo o 

rendimento escolar. Os envolvidos em bullying são classificados em vítimas, 

agressores, testemunhas, acontecem tanto entre meninas como entre meninos, 

porém, de formas diferenciadas. Os alvos para os agressores geralmente são 

os que têm alguma característica que sirva de foco para suas agressões, como 

ser gordo, tirar notas boas, opção sexual. O bullying é notado com certa 

freqüência durante a adolescente, fase em que o indivíduo se encontra em 

transição física, emocional e psicológica entre a infância e a fase adulta. Esta 

última característica justifica a nossa pesquisa, realizada com professores da 

rede fundamental de ensino, estes atuam do 6º ao 9º ano, foram selecionadas 

seis escolas, do município de Jataí - GO. O estudo foi conduzido a partir da 

aplicação de um questionário com perguntas abertas, situando-se de natureza 

qualitativa. Essas questões nos deram meios de verificar possíveis 

manifestações ou casos de bullying nas aulas de Educação Física, que é o 

objetivo maior da pesquisa. Percebemos através dos resultados na análise de 

dados, que as manifestações do bullying se faz presente nas aulas de 

Educação Física, tanto nas formas: verbal, físico e psicológico. Verificamos que 

os professores possuem certa carência educacional em lidar com conflitos 

entre seus alunos, por não conhecer o termo e ainda por não saber utilizar da 

disciplina de Educação Física para estar criando oportunidades aos seus 

alunos para que se tenham uma convivência sadia. 


