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O comportamento agressivo tem se tornado cada vez mais frequente em ambientes escolares, 

sendo expressados pelo excesso de apelidos pejorativos caracterizando-se entre gênero ou 

raça, orientação sexual, ou apenas com a intenção de humilhar, sendo estas atitudes 

responsáveis por gerarem cada vez mais hostilidade e agressão nas escolas. Este trabalho tem 

o objetivo de estudar a incidência de bullying nas escolas públicas e privadas, demonstrando 

suas taxas e as atitudes tomadas durante as agressões e, principalmente, identificar as idades 

que mais sofrem com esse tipo de ação. Para a coleta de dados foram aplicados questionários 

de 10 questões aos estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Landulfo Alves, Centro 

Educacional Maria Milza e Colégio Estadual Luciano Passos, situados na cidade de Cruz das 

Almas – Bahia. A pesquisa se encontra em andamento, no entanto resultados parciais em 

relação a uma das escolas particulares, mostram que do total de 33 alunos entrevistados, entre 

meninos e meninas, com faixa etária de 16 a 18 anos, 24 confirmaram ter sofrido bullying em 

algum momento da sua vida escolar. Em contrapartida, desses 24 estudantes, 13 deles se 

mantiveram em silêncio sobre o ocorrido. Em se tratando da intervenção de terceiros em uma 

situação de bullying, dos 33 estudantes consultados, 19 deles relataram que não intervêm de 

forma efetiva. Em relação aos resultados parciais, percebe-se que muitas pessoas já foram 

vítimas dessa violência nos centros escolares e que em pouquíssimas vezes há a intervenção 

de algum colega, e quando há, as ações normalmente evoluem para agressão física. 
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