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TESTEMUNHAS DE BULLYING
EM CONTEXTO ESCOLAR
Apresenta-se um estudo exploratório sobre testemunhas de bullying em contexto escolar, que teve como importante motivação
potenciar intervenção educativa sustentada neste campo. Foram objetivos principais (i) identificar os papéis adotados pelas testemunhas de bullying, (ii) o seu peso relativo e (iii) a sua relação com variáveis de caracterização dos participantes, de clima escolar e de situação.

Na sequência dos resultados obtidos por Thornberg et al. (2012) em estudo clínico, esperou-se que o clima escolar, se definido com
elevada frequência de bullying, ao potenciar habituação, comprometesse a ajuda às vítimas (H1) e se definido como danoso para
estas, ao gerar empatia, gerasse ajuda às mesmas (H2). Esperou-se, ainda, verificar relação positiva entre emoções como o medo e o
prazer em observar e a não ajuda à vítima (H3, H4). Participaram 240 estudantes, 6ª à 9ª séries, ambos os géneros, entre 11 e 16 anos,
maioria com experiência direta e diversificada de bullying. Frequentavam uma escola localizada num bairro periférico e problemático
de uma cidade do nordeste brasileiro. Principais resultados mostram (i) clima escolar de elevada violência (ii) igual distribuição nos
papéis observador e apoio à vítima e representação residual de apoio aberto ao agressor; (iii) não confirmação das H1 e H2; (iv) verificação parcial das H3 e H4: só os que ajudam o agressor não sentem medo e também apenas eles indicam a experiência de prazer ao
testemunharem bullying. Os resultados aconselham intervenções no continuum preventivo, multidimensionais (dimensões afetiva,
moral, social e cívica), destinadas a toda a população estudantil e articuladas a ações interinstitucionais e multiprofissionais na escola
toda e na e com a comunidade.
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