
As consequências psicológicas do bullying 

 

No bullying, para além das possíveis consequências físicas, existem as 

consequências psicológicas, sendo que, muitas vezes, o bullying é apenas 

psicológico e deixa marcas que, mais tarde ou mais cedo, se manifestam na 

criança ou no jovem – podemos dizer que as consequências psicológicas do 

bullying são as mais marcantes e em casos mais graves as mais 

devastadoras. 

 

 

 

Os educadores, pais, professores ou outros adultos significativos, devem 

estar alerta para possíveis “sintomas” evidenciados pela criança ou pelo 

jovem e possam indicar a existência de problemas: 

 

 Ansiedade elevada: A criança ou o jovem fica ansioso, mostra 

mudanças frequentes de humor, dificuldade em dormir, preocupação 

com situações que antes não o afetavam, irritabilidade, alterações do 

apetite e até problemas psicossomáticos, como dores de cabeça, 

vómitos, febre,… 

 

 



 

 Depressão: Com o passar do tempo, a criança ou o jovem podem 

evidenciar sinais de depressão, como isolamento social (mostrando-

se mais desconfiados em relação aos outros e mais retraídos no 

contacto, afastando-se até dos amigos); dificuldade em ficar feliz, em 

divertir-se e em procurar atividades que antes lhe davam prazer; 

visão mais negativa dos acontecimentos e da vida em geral. 

 

 Redução do aproveitamento escolar: pode suceder 

imediatamente após a situação de bullying e pode perdurar no tempo 

após esses acontecimentos. 

 

 Agressividade: essa agressividade é, geralmente, descarregada em 

casa, com as pessoas que estão mais próximas ou que são mais 

vulneráveis. 

 

 

 Ideias suicidas: quando a vítima é uma criança ou um jovem com 

outros problemas associados, como baixa auto-estima, pouco apoio 

familiar, poucos amigos, o bullying pode conduzir a uma situação de 

desespero tal, que leva ao suicídio (um estudo da Associação 

Americana de Pediatras mostrou que 78% dos jovens que cometeram 

suicídio, tinham sido alvos de bullying ou ciberbullying). 

 



É muito importante que a criança ou o jovem sintam apoio, sintam que, 

quer seja na escola, na família ou nos amigos, há quem esteja interessado 

neles, lhes dê o suporte e a atenção necessários  e que os ajude a resolver 

as situações problemáticas. 

 

 

 

 


