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Em que situações o professor deve suspeitar que 
um aluno é vítima de bullying ?

Da mesma forma que a personagem Laís, os alunos 
vítimas de bullying geralmente não revelam esponta-
neamente que estão sendo agredidos. 

Por isso, os professores devem sempre estar aler-
tas a sinais como: 

• isolamento na hora do recreio;
• postura retraída em sala de aula;
• tristeza e ansiedade habituais;
• ausência frequente nas aulas;
• crianças que sempre são as últimas a serem esco-

lhidas para formar times;
• desaparecimento recorrente de itens da criança, 

como estojo, caderno e lanche;
• presença de hematomas e roupas rasgadas.

Meus alunos que se destacam por alguma caracte-
rística física costumam receber apelidos das outras 
crianças. Quando essa situação pode ser caracteri-
zada como bullying ?

Quando esses apelidos são atribuídos com o intui-
to de agredir e fazer com que a criança se sinta mal. 
Bullying deriva da palavra inglesa bully, que como 
substantivo significa “tirano”, “valentão” e, como ver-
bo, “amedrontar”, “constranger”. Ou seja, o agressor 
utiliza alguma superioridade para intimidar a vítima. 
Essa agressão pode se dar de várias formas, como por 
meio de apelidos, isolamento, roubo de pertences e até 
agressões físicas. Essa prática ocorre muito em escolas, 
por isso é importante que diretores, educadores e to-
dos os funcionários estejam atentos para que a escola 
não se torne um local hostil para os seus alunos.
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se identifico atitudes agressivas entre meus 
alunos, qual a melhor maneira de intervir?

Qualquer tipo de agressão dirigida a um aluno é 
uma forma de bullying e, portanto, deve ser abordada 
com seriedade. Uma criança que é agredida pode de-
senvolver muitos problemas, incluindo depressão e an-
siedade. E as consequências psicológicas dessas perse-
guições podem se estender por toda sua vida.

o professor que presencia um aluno sendo agredi-
do deve estimular que este adote posturas menos pas-
sivas (mas sem violência). Essa orientação pode ser fei-
ta mediante conversas reservadas com o aluno. Tente 
acalmá-lo, discutindo com ele soluções possíveis: am-
pliar o círculo de amigos na escola, se posicionar diante 
do agressor, colocar limite nas agressões etc. Também 
é necessário que os pais do aluno agredido sejam infor-
mados sobre o problema, para que possam dar o supor-
te necessário e, dependendo da gravidade da situação, 
buscar a ajuda de um psicólogo.

As escolas devem investir em uma política anti-
 -bullying ampla, que inclua, por exemplo, orientação 
sobre o assunto para diretores, coordenadores, profes-
sores e inspetores. Para os alunos, podem-se desenvol-
ver atividades sobre o tema, debatendo a questão do 
preconceito de maneira aberta e multilateral.

Todos os integrantes da escola devem observar se 
há algum tipo de intolerância ocorrendo no ambiente 
escolar. Essa atitude conjunta contribui para a inibição 
da prática do bullying, facilita o flagrante e a organiza-
ção de estratégias para evitar esse comportamento.

o aluno agressor merece alguma intervenção es-
pecial por parte da escola?

Tanto a vítima de bullying quanto o agressor ne-
cessitam de acompanhamento. Normalmente, crianças 
agressivas de maneira recorrente agem assim porque 
têm problemas psicológicos, que podem se agravar 
na idade adulta. Existem muitas razões para que uma 
criança se comporte como agressora: educação familiar 
falha; necessidade de obter poder por meio de humilha-
ções; dificuldades familiares, como separação dos pais 
ou doença; por preconceito ou por temer o novo. Pode 
também ser uma pessoa com dificuldade de sentir 
empatia pelas demais, que não se comove com o sofri-
mento alheio. 

o professor pode intervir conversando com o aluno, 
procurando descobrir quais são os motivos que o levam  
a agir dessa maneira. sempre de forma compreensiva,  
pergunte ao aluno se ele está com algum problema  
pessoal, se pode ajudá-lo. Também vale a pena deixar 
claro para a criança o quanto praticar o bullying é inade-
quado. Em uma conversa tranquila, em que o professor 
realmente se mostre disponível para escutar, é mais pro-
vável que o aluno agressor revele os motivos que o levam 
a essa prática.

os outros integrantes da escola (funcionários e 
diretoria) também devem ser comunicados, para que 
todos tenham consciência da situação e possam ficar 
atentos. os pais da criança agressora devem ser infor-
mados, para que possam ajudar seu próprio filho.
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Quais são os transtornos alimentares?

os principais são anorexia nervosa, bulimia nervosa 
e compulsão alimentar periódica.

Quando uma pessoa sofre de anorexia nervosa, ela 
tem uma percepção alterada do próprio corpo: sente-se 
muito gorda quando, na verdade, está magra. Para não 
perder ou ganhar peso, ela come muito pouco e reduz 
a quantidade – ou deixa de comer – alimentos mais ca-
lóricos. Fazem parte dos sintomas irritação, isolamento 
e tristeza.

o maior indício de bulimia nervosa é a compulsão 
alimentar frequente e, em seguida, a tentativa de “com-
pensar” a grande quantidade de alimentos ingeridos 
(jejuns prolongados, atividade física intensa, indução de 
vômitos etc.). As compulsões alimentares são episódios 
em que a pessoa come muito num pequeno intervalo de 
tempo (por exemplo, consome em meia hora uma quan-
tidade de alimentos que seria ingerida em um dia), com 
a constante sensação de perda de controle (quer parar 
de comer, mas não consegue). sintomas como irrita-
ção, isolamento e tristeza também são frequentes em 
pessoas com bulimia.

A compulsão alimentar periódica é parecida com a 
bulimia. A diferença está no fato de que, nessa situação, 
quem sofre do problema não tenta “compensar” o que 
comeu. Crianças que têm esse tipo de transtorno correm 
o risco de desenvolver peso acima do normal.

A anorexia nervosa e a bulimia são raras em crian-
ças, mas existem casos documentados de meninas de 
7 anos com anorexia nervosa. Problemas de compulsão 
alimentar podem se iniciar também na infância e, quan-
do se trata de herança genética, podem se manifestar já 
nos primeiros anos de vida. 

Todos os transtornos alimentares oferecem risco de 
se tornarem problemas crônicos e, em alguns casos, po-
dem representar perigo à vida da pessoa. Por este moti-
vo, necessitam ser tratados por um médico especialista.

Que problemas crianças que sofrem bullying rela-
cionado à aparência podem desenvolver?

Assim como Laís, elas podem tentar “melhorar” sua 
aparência de maneira obsessiva, por exemplo fazendo 
regimes inadequados, exercícios físicos de forma exa-
gerada ou provocando vômitos para tentar compensar 
a ingestão de alimentos. ou seja, a vítima de bullying 
pode desenvolver transtornos alimentares, que preju-
dicam sua saúde física e emocional. 

A persistência em seguir um modelo físico pre-
estabelecido também pode vir do excesso de autoco-
brança – seja por conta de repressões alheias, seja pelo 
excesso de pressão que a criança recebe todos os dias 
para alcançar modelos inatingíveis de beleza. 

É importante lembrar que os transtornos alimen-
tares não são causados por um único fator, e sim pela 
associação de uma série deles – entre os quais a he-
rança genética, cuja influência tem sido abordada em 
estudos recentes.
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o que caracteriza a obesidade em uma crian-
ça? Devo tratar um aluno obeso de maneira dife-
rente dos demais?

 A obesidade caracteriza-se pelo peso muito acima 
do esperado para a idade, sexo e altura da criança. o 
pediatra pode estabelecer esse diagnóstico com faci-
lidade, comparando as medidas da criança aos padrões 
considerados saudáveis.

o professor não deve tratar a criança obesa dife-
rente dos demais de maneira alguma! Caso adote essa 
postura, endossará atitudes preconceituosas, discri-
minatórias e o fenômeno do bullying na escola. 

Vale lembrar que, ao contrário do que muitas pes-
soas pensam, a obesidade não é um transtorno ali-
mentar, mas pode ser o efeito de um (por exemplo, em 
uma criança que sofre de compulsões alimentares).  
A obesidade é consequência da associação entre fato-
res genéticos e ambientais (como hábitos alimentares 
inadequados, sedentarismo ou uso de medicação que 
favoreça ganho de peso). A obesidade deve ser tratada 
porque predispõe o desenvolvimento de outras doen-
ças, como pressão alta, colesterol alto, diabetes e pro-
blemas de articulação.

Como o educador pode orientar seus alunos a fim de 
prevenir os transtornos alimentares?

Em primeiro lugar, deve auxiliar os alunos a gosta-
rem de si mesmos da forma como são, sem que tentem 
se encaixar em padrões preestabelecidos. É importante 
que o professor mostre que não é necessário ter deter-
minada forma física para ser amado e feliz. Ele deve 
estimular que valorizem outras qualidades além das 
características físicas.

É interessante, ainda, explicar para os alunos a im-
portância dos alimentos e qual a maneira adequada de 
consumi-los (algumas informações podem ser obtidas 
em nutricao.saude.gov.br). Classificá-los entre “permi-
tidos” e “proibidos” é prejudicial, pois pode gerar culpa 
e até desencadear um transtorno alimentar. Ensine às 
crianças que ter uma alimentação equilibrada é o mais 
importante, e que todos os alimentos são bons desde 
que consumidos de forma adequada.
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o professor pode propor que os alunos façam uma 
pesquisa sobre sua ascendência, levando para a classe  
fotos de seus familiares e de pratos tradicionais da  
família. no dia da atividade, todos podem sentar em 
círculo, no chão, para ficarem mais à vontade. É impor-
tante que todas as crianças falem. Cada um deve contar 
um pouco a história de sua origem e das características 
físicas de sua família. Esse exercício pode ser iniciado 
com o professor falando sobre suas próprias origens. 

Na sequência, pode-se introduzir uma conversa 
sobre hábitos alimentares dos diferentes povos cita- 
dos – aproveitando-se o material que as crianças trouxe-
ram sobre os pratos tradicionais de suas famílias. Nesse  
momento, é fundamental abordar todos os grupos ali-
mentares (use uma pirâmide alimentar como guia),  
ressaltando que não existem alimentos bons ou ruins.

Por fim, podem ser mostradas imagens de crianças 
de diversas partes do mundo, incluindo todos os tipos 
raciais e biótipos. A discussão deve ser pautada na be-
leza da diversidade, e como cada um tem seus pontos 
positivos e únicos.


