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Son múltiples as clasificacións establecidas por diversos autores, todos eles cunha 

tendencia constante a contemplar diversas terminoloxías e manifestacións (Cerezo, 1998, 

2009; Calvo e Ballester, 2007; Defensor del Pueblo, 2007; Garaigordobil e Oñederra, 2010; 

Serrano, 2010; Sullivan, K., Cleary e Sullivan, G. 2005, entre outros) como os principais tipos 

de acoso escolar: os malos tratos físicos, verbais, materiais, sexuais e cibernéticos, os que á 

súa vez poden levar uns malos tratos psicolóxicos. A continuación pasamos a definir e 

delimitar cada forma de acoso escolar dependendo da conduta levada a cabo polo 

agresor ou agresores. 

1. QUE ENTENDEMOS POR ACOSO ESCOLAR?

A convivencia entre escolares está a converterse nun grave problema no sistema 

educativo. Nos países da OCDE (Organización para a Cooperación Económica e o 

Desenvolvemento), 1 de cada 10 nenos afirmou ter sido vítima de acoso na escola 

(OECD, 2015). 

Un estudante convértese en vítima cando estivo exposto de forma repetida e 

intencionada a accións negativas que lle causaron dano, feríronlle ou que lle 

incomodaron. Ditas accións foron levadas a cabo por outro estudante ou varios 

deles, entre os cales existiu un desequilibrio de forzas, é dicir, unha relación de 

poder asimétrica, na cal a vítima non puido defenderse (Olweus, 1998). 

Do mesmo xeito, Cerezo (1998) fai especial fincapé ao carácter intencional, 

prexudicial e persistente, o que supón unha situación de exclusión, violencia e 

deterioración da socialización (Cerezo, 2009).

2. FORMAS DE MANIFESTACIÓN DO ACOSO ESCOLAR

MaterialVerbalFísica Sexual Cibernético

DirectaSimple 
Directa    Indirecta

Física
Directa    Indirecta

Ciberbullying

EncubiertaCon Armas Verbal Trolling

Amenazas Mixta Happy slapping

Gráfico. Formas de manifestación do fenómeno bullying



2.1. FÍSICO

Prodúcese cando unha persoa ou un grupo sofren danos físicos, habendo ou non 

lesións, intencionalmente. Adoita presentarse de diferentes formas::

Agresión simple de forma directa ou indirecta

Agresión simple directa: o agresor utiliza algunha parte do corpo ou obxectos próximos 

do lugar para cometer a agresión (puños, carteira, regra, etc.), provocando dano físico 

directo (golpeando) á vítima. 

Agresión simple indirecta: o dano físico prodúcese como consecuencia dunha acción 

propiciada polo agresor, pero dun modo indirecto (un empuxón, cambadela, etc.).

Agresión con armas

O agresor, de modo intencional, utiliza instrumentos (barras de ferro, paus, etc.) que ten 

ao seu alcance estean ou non deseñados para agredir.

Ameaza de agresión física

O agresor coacciona á vítima, de forma factible, para que leve a cabo algunha acción 

en contra da súa vontade.

2.2. VERBAL

Caracterízase porque o agresor emprega a linguaxe verbal 

de modo ofensivo coa intención de ferir emocionalmente á 

vítima.

·  Agresión verbal directa

O agresor utiliza expresións ofensivas (insultos, alcumes, 

etc.) de forma reiterada dirixidas á vítima. Iso supón que se 

considere como malos tratos psicolóxicos.

·  Agresión verbal encuberta

Dificúltase a identificación do agresor, xa que a conduta 

(difundir rumores pexorativos, calumnias, exclusión social, 

etc.) aparece cando non está presente a vítima. Neste caso, 

a finalidade é que a clase ignore ou rexeite á vítima. 

Gráfico. Formas de manifestación do fenómeno bullying



2.3. MATERIAL

El agresor ocasiona daños en las pertenencias de la víctima 

(esconder, romper o robar).

2.4. SEXUAL

Caracterízase porque o agresor emprega o acoso, a incitación, o abuso 

sexual ou o uso de referencias malintencionadas ás partes íntimas do 

corpo da vítima. Inclúe o bullying homófobo, caracterizado porque os 

malos tratos están baseados na orientación sexual e/ou identidade de 

xénero, percibida ou real. Así mesmo, pode darse o Dating violence ou 

violencia de xénero que fai referencia ao acoso que se produce entre 

parellas de adolescentes, predominando a chantaxe emocional e 

adoita ser considerado como unha antesala da violencia de xénero.

·  Agresión sexual física 

- Agresión sexual directa: o agresor, con maior forza ou poder 

que a vítima, realiza condutas que son sexualmente degradantes 

para a vítima (levar a cabo tocamentos para obter pracer sexual, 

forzar a manter un contacto físico, etc.). 

- Agresión sexual encuberta: o agresor busca lugares 

reservados ou íntimos nos que observar, fotografar en aseos ou 

duchas, etc. ou obrigar á vítima para ver actos ou órganos sexuais.

·  Agresión sexual de tipo verbal 

O agresor asedia e ameaza verbalmente, con contidos de tipo sexual, 

ou denigra á vítima atribuíndolle a realización de prácticas sexuais..

·  Agresión sexual mixta

Supón a presenza dun compoñente de agresión sexual física (directa 

ou encuberta) combinada cunha agresión sexual de tipo verbal.



2.5. CIBERNÉTICO

·  Ciberbullying

Consiste na utilización das novas tecnoloxías da información (teléfono móbil, internet, etc.) 

para ridiculizar, desprestixiar ou humillar á vítima (Serrano, 2010). Xeralmente o 

ciberbullying actúa como reforzo dun acoso presencial, aínda que non sempre se produce 

esta relación, xa que o carácter de anonimato outorga unha protección ao ciberagresor 

que lle leva a adoptar esta modalidade fronte á presencial (Hernández e Solano, 2007).

  Trolling

Asóciase ao ciberbullying. Xorde cando unha persoa (na xerga da internet, un trol ou troll) 

escribe nun foro social, sala de chat, blogue ou similar, mensaxes humillantes e 

provocadores sobre alguén coa finalidade de desprestixialo.

  Happy slapping (“labazada feliz”)

Consiste na gravación e divulgación das situacións de acoso (por exemplo, empuxóns, 

labazadas, etc.) cara a unha persoa coa finalidade de mofarse ou ridiculizala a través das 

redes sociais ou compartíndoo por internet. Os agresores mostran a súa cruel "fazaña" 

conseguindo un maior recoñecemento e poder social entre os seus iguais, e mesmo entre 

os observadores poden xurdir imitacións. A este respecto, Ortega, Mora-Merchán e Jäger 

(2007) destacan que mesmo se chegaron a gravar situacións extremas (por exemplo, 

agresións sexuais de todo tipo ou malleiras), que nalgún caso chegaron a terminar coa 

morte da vítima.



3. ROLES ASOCIADOS AL ACOSO ESCOLAR

A continuación descríbense brevemente os roles asociados ao acoso escolar. No 

anexo-2 poderán apreciarse os factores de risco para os devanditos roles. 

3.2. AGRESOR / AGRESORES

O rol de agresor no acoso escolar caracterízase por ser forte fisicamente, 

dita característica atribúelle superioridade dentro do grupo de iguais. 

Adoitan exhibir condutas agresivas e xeralmente violentas cos iguais que 

consideran débiles (Cerezo, 1998, 2009). 

O agresor sabe xustificar as súas accións, evitando ser descuberto e por 

tanto o castigo (Ortega, 2000). É por iso que aprenden a socializarse a través 

de actitudes e comportamentos que lle imposibilitan a comprensión dos 

sentimentos dos outros. 

3.2. VÍTIMA

O rol de vítima do acoso escolar caracterízase por ser considerado polos 

seus iguais como débil física ou psicoloxicamente, mesmo covarde xa 

que non é capaz de defenderse (Cerezo, 1998). O rol de vítima adoita 

estar asociado á discriminación por calquera distinción, exclusión, 

limitación ou preferencia baseada na etnia, sexo, relixión, lingua, país de 

orixe, motivos políticos ou doutros tipos de opinión, orixe social e 

económica, por discapacidade, etc. Entre os suxeitos que son vítimas de 

acoso escolar adoitan diferenciarse dúas tipoloxías (Díaz Augado, 2005; 

Olweus, 1993):

- A vítima típica ou vítima pasiva. Presentan unha conduta pasiva 

ante a intimidación. Caracterízanse por unha baixa autoestima, alta 

ansiedade, maior tendencia a estados depresivos, illamento social 

debido á súa escasa asertividade e dificultade de comunicación; 

medo cara á violencia, manifestación de vulnerabilidade, 

inseguridade, culpabilización pola súa situación e mesmo poden 

chegar a negala.

- A vítima activa ou provocadora. Adoitan ser os máis rexeitados 

debido ao illamento social e forte impopularidade. Presentan unha 

tendencia excesiva e impulsiva a actuar presentando condutas 

agresivas e irritantes.



3.3. ESPECTADORES

Dado que os espectadores poden asumir diferentes roles, as características varían en función de 

se asumen un papel máis activo ou pasivo na situación de acoso e da dirección na que realizan 

esa actividade (impulsadora ou inhibidora do acoso). A continuación expóñense brevemente os 

diferentes tipos de espectadores (Sullivan et al., 2005):

- Cómplices. Adoitan ser amigos íntimos do agresor.

- Reforzadores. Apoian e incitan a intimidación e o acoso.

- Alleos. Mantéñense neutrais, pasivos e tolerantes ante a intimidación.

- Defensores. Non apoian ao agresor, rexeitan a súa conduta violenta e defenden á vítima. 

Considérase un acto heroico xa que asumen as posibles consecuencias/ represalias derivadas de 

apoiar á vítima. 

.  

O medo ao enfrontamento co agresor é unha das características principais de converterse en 

espectadores tolerantes do acoso, véndose moralmente implicados en pactos e falsas normas 

referidas á necesidade de silenciar o ocorrido; é dicir, a coñecida "lei do silencio" (Armas, 2007; 

Ortega, 2000).

Dentro do ámbito escolar, os estudos resaltan que os lugares 

nos que adoita ocorrer o acoso escolar adoitan ser: os 

espazos-aulas, o patio de recreo, os lugares de acceso ao 

centro educativo (corredores) e mesmo noutros lugares (por 

exemplo, de camiño a casa, os baños, etc.) (Cerezo, 2009; 

Méndez, 2013). 

4. ONDE OCORRE O ACOSO?



5.1. EFECTOS A NIVEL SOCIAL

Prodúcese unha xeneralización e trivialización destes sucesos normalizando, 

tolerando e xustificando o acoso en múltiples situacións e contextos. Un 

exemplo claro disto é a "labazada feliz". A violencia non é un xogo. Tampouco é 

unha conduta instintiva, pola contra, é adquirida-aprendida e por tanto evitable. 

Do mesmo xeito, "a violencia resulta da incompetencia emocional e do analfa-

betismo moral. A educación é o único escenario que nos queda" (Edgar Morin). 

É por iso que a información ten que coñecerse, sen crear un alarmismo social, 

para poder previr e/ou intervir

O acoso escolar non só implica o binomio agresor-vítima, senón a toda a comunidade 

educativa (Salmivalli, 2010). Por tanto, a lista de consecuencias que se desprenden da 

presenza destas dinámicas de acoso e rexeitamento nos centros escolares son múltiples 

e varían en función da implicación na mesma. De forma global pódese mencionar que os 

efectos son negativos a nivel social, escolar, familiar e persoal.

5. EFECTOS DO ACOSO ESCOLAR



5.2. EFECTOS A NIVEL ESCOLAR

Xera unha alta preocupación institucional, xa que as consecuencias do acoso escolar 

afectan a toda a comunidade educativa, de forma global e particular. Alén diso, 

produce unha gran deterioración do clima escolar e das relacións de convivencia. De 

feito, o 57,5 % do profesorado síntese afectado polas consecuencias do acoso 

escolar (Melero, 1993). Polo que supón unha fonte de desgaste emocional e tensión 

que pode derivar na síndrome de burnout.  

5.3. EFECTOS A NIVEL FAMILIAR

O acoso escolar provoca nos familiares unha situación de impotencia e 

desprotección derivadas do descoñecemento das vías de actuación respecto desta 

situación e do coñecemento tardío da mesma como consecuencia da lei do silencio 

que se establece ao redor da mesma. En ocasións, ditas situacións poden provocar 

un esgotamento emocional e mesmo frustración polo descoñecemento. 

5.4. EFECTOS A NIVEL PERSOAL EN FUNCIÓN DO ROL

·  Consecuencias para a vítima

 Trátase dunha experiencia traumática que xera efectos morais, físicos e psicolóxi-

cos duradeiros (Ortega, 2000). Entre os síntomas característicos destacan:

- Efectos físicos: altos niveis de ansiedade, dor de estómago e/ou de cabeza, 

alteracións do sono, enuresis, etc.

- Trastornos no comportamento social: timidez, fobias e medos ao centro educa-

tivo, absentismo escolar ou fugas, carencia de asertividade, alteracións da conduta 

e condutas de evitación, etc. 

- Efectos académicos: menor capacidade de concentración, baixo rendemento 

académico, fracaso escolar, menor interacción co grupo de iguais, illamento ou 

rexeitamento social, etc.

- Efectos emocionais: sentimentos de inseguridade, soidade e infelicidade, baixa 

intelixencia emocional, sentimentos de culpabilidade, etc. 

- Efectos psicolóxicos: baixa autoestima, síndrome de tensión postraumática 

(flashbacks), depresión e mesmo suicidio.



·  Consecuencias para o agresor

Os agresores son demasiado inmaturos como para asumir a complexidade psicolóxica da 

situación na que están envoltos (Ortega, 2000) e os efectos que dela se derivan para os 

demais e para si mesmos..

- Efectos sociais: presentan dificultades no cumprimento das normas establecidas, deterio-

ración moral, relacións sociais negativas; nula capacidade de autocrítica; asociación do 

prestixio social á violencia; problemas de exteriorización (Lösel e Bender, 2011) como a 

implicación en condutas antisociais e consumo de alcol e outras drogas (Cerezo e Méndez, 

2012; Cerezo e Méndez, 2013).

- Efectos psicolóxicos: distorsión da súa imaxe. 

- Efectos escolares: baixo rendemento académico e fracaso escolar; rexeitamento ao 

centro educativo; inadaptación escolar, non seguen o ritmo de aprendizaxe do grupo; 

repetiron curso algunha vez (Cerezo, 1998; Pelegrín e Garcés de Los Fayos, 2009),

- Efectos emocionais: falta de empatía, falta de sentimento de culpabilidade; crueldade e 

insensibilidade; ira e impulsividade; baixa responsabilidade (Garaigordobil e Oñederra, 2010; 

Sánchez, Ortega e Menesini, 2012).

As situacións de agresión poden ser a antesala a unha futura conduta delituosa, xa que valoran 

o feito violento como socialmente aceptable (Renda, Vassallo e Edwards, 2011). 

·  Consecuencias para os espectadores

Respecto dos observadores pasivos cabe sinalar os seguintes efectos (Fernández, 1998; 

Ortega, 2000; Garaigordobil e Oñederra, 2010):

- Efectos sociais: falta de solidariedade, submisión, interiorización de condutas antiso-

ciais e delituosas como modo de conseguir obxectivos, etc.

- Efectos emocionais: medo, perda de empatía, desensibilización ante a dor do próximo, 

sentimentos de culpabilidade, etc.

 

Os suxeitos espectadores ou neutros aprenden que a vida social funciona coa "lei do máis 

forte" o que pode ser moi perigoso (Ortega, 2000). 
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