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Resumo

Nunes, T. da S. (2011). O professor e o bullying escolar: significados e estratégias de  
ação. Dissertação  de  Mestrado,  Programa  de  Pós-Graduação  em  Psicologia, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador.

Na atualidade  tem se tornado cada vez mais  comum a observação do fenômeno da 
violência, em suas diversas facetas. Há algum tempo, o envolvimento cada vez mais 
crescente de crianças e jovens em práticas de violência tem sido destaque na mídia e 
uma  forma  de  violência  em  particular  tem  despertado  a  atenção  de  diversos 
pesquisadores em todo o mundo. Trata-se do bullying, fenômeno estudado inicialmente 
na  década  de  70  e  que  tem tomado  contornos  preocupantes  devido  ao  seu  notável 
crescimento e pela constatação de sua prática por crianças de faixas-etárias cada vez 
mais baixas. A revisão da literatura acerca do bullying possibilitou a constatação de que 
as pesquisas que abordam essa temática têm se concentrado na análise das causas e 
efeitos das práticas de bullying tanto para os autores (bullys) quanto para os alvos dos 
diversos atos de violência praticados entre pares nas escolas e também, embora menos 
frequentes,  para  os  alunos  que  testemunham  sua  ocorrência.  Não  há,  entretanto, 
pesquisas suficientes que se aprofundem no que diz respeito às práticas de professores 
ou ainda, estudos que revelem como tais profissionais significam o bullying. Por outro 
lado, são os professores os maiores responsabilizados quando da ocorrência de qualquer 
prática  de violência  dentro das salas  de aula.  Considerando o exposto e  a  partir  da 
constatação dessa lacuna nas pesquisas sobre o bullying no Brasil  e, considerando ainda 
o alto grau de importância dos professores na formação de subjetividades das crianças e 
adolescentes por eles assistidos, surgiu o interesse da realização de um estudo acerca do 
que-fazer  desses  profissionais  e  dos  significados  que  estes  atribuem ao bullying.  O 
objetivo geral deste trabalho é identificar e descrever os significados de bullying escolar 
e  estratégias  de  ação  adotadas  por  professores  do  ensino  fundamental  diante  de 
situações de bullying nas escolas, a partir das premissas da psicologia histórico-cultural, 
segundo  Vigotski.  Participaram  deste  estudo  cinco  professoras  de  duas  escolas 
municipais  da cidade de Santo Amaro. Para fins de coleta dos dados, o instrumento 
utilizado foi a entrevista semi-estruturada que tinha por base um roteiro, composto por 
14 questões, previamente elaborado de modo a contemplar os objetivos do trabalho. Os 
dados obtidos foram organizados e analisados a partir da análise de conteúdo, como 
proposto por Bardin. Todas as professoras revelaram identificar práticas de violências 
entre  os  alunos  nas  escolas  e,  seguindo  os  critérios  de  repetitividade  das  ações 
violentas e a observação de quem pratica e quem sofre essas ações, a fim de verificar se 
essas ocorrem – além de modo repetitivo  – em relações  pautadas  na  assimetria de 
poder,  foi  possível  inserir  a  violência  observada  pelas  professoras  na  categoria  de 
bullying  escolar. A percepção da existência dessas práticas se dá pela observação da 
dinâmica  da  turma  ou  pela  observação  da  própria  prática  violenta.  As  professoras 
afirmaram que os alunos que sofrem a violência nunca revelam o ocorrido ou o fazem 
apenas “às vezes” e o motivo para isso seria o medo de continuar sendo alvos desse tipo 
de prática. A forma  direta de  bullying  foi apontada por todas as professoras como a 
mais frequente nas escolas, indo desde apelidos e xingamentos até murros e pontapés. 
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Os alunos  que  se  envolvem em práticas  de  bullying  são sempre  os  mesmos,  o  que 
segundo as docentes, facilitaria a identificação da violência. Já as vítimas nem sempre 
são  as  mesmas,  embora  as  professoras  afirmem  que  existem  alunos  que  são  mais 
vitimizados do que outros  e, revelem ainda, uma  tendência para práticas de bullying  
contra  crianças  com alguma diferença  física  ou de comportamento,  revelando dessa 
forma, que as práticas violentas se realizam a partir de relações em que se evidencia a 
assimetria de poder. No que diz respeito às causas do  bullying,   todas as professoras 
indicaram  causas  contextuais  proximais,  destacando-se a  falta  de 
organização/estrutura familiar. Quanto às consequências, as professoras consideram que 
elas recaem apenas sobre os alvos de bullying  e podem ser psicológicas, educacionais 
ou físicas, classificadas de acordo com os danos causados. As professoras indicaram 
que as  agressões  físicas   são as  práticas  de violência  que consideram mais  graves, 
enquanto as práticas apontadas como menos graves foram preconceito e apelidos. Para 
essa avaliação consideraram a  forma e  as  consequências da violência.  As docentes 
deste estudo revelaram o uso de estratégias remediativas  quando diante de situações 
de violência/bullying.  Os resultados indicam que as ações adotadas pelas professoras 
são independentes de programas institucionais de combate à violência, visto que esses 
inexistem nas escolas em que lecionam.

Palavras-chave: significados de bullying; professoras; estratégias de ação.
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Abstract

Nunes, T. da S. (2011). O professor e o bullying escolar: significados e estratégias de  
ação. Dissertação  de  Mestrado,  Programa  de  Pós-Graduação  em  Psicologia, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador.

Nowadays  it  has  become  increasingly  common  observation  of  the  phenomenon  of 
violence  in  its  various  aspects.  Some  time  ago,  the  ever-increasing  involvement  of 
children and young people in practices of violence has been featured in the media and a 
form of violence in particular has caught the attention of many researchers around the 
world. This is the bullying, a phenomenon originally studied in the 70's and that concern 
has taken shape due to its remarkable growth and the realization of their practice by 
children of age group ever lower. The review of the literature on bullying led to the 
realization that research addressing this issue have focused on analyzing the causes and 
effects of bullying practices for both authors (Bullys) as targets for the various acts of 
violence  among  peers  in  schools  and  also,  though  less  frequent,  for  students  who 
witness its occurrence. There is, however, enough research that deepen with regard to 
the  practices  of  teachers  or  even  studies  that  show  how  these  professionals  mean 
bullying. On the other hand, teachers are blamed when the highest occurrence of any 
practice  of  violence  in  their  classrooms.  Considering  the  above  and  from  the 
observation of this gap in research on bullying in Brazil, and also considering the high 
degree  of  importance  of  teachers  in  the  formation  of  subjectivities  of  children  and 
adolescents assisted by them, became interested in conducting a study about what -how 
these professionals and the meanings they attach to bullying. The aim of this paper is to 
identify  and  describe  the  meanings  of  school  bullying  and  strategies  adopted  by 
elementary  school  teachers  in  situations  of  bullying  in  schools,  on  the  premises  of 
cultural-historical  psychology,  Vygotsky  seconds.  The  study  included  five  teachers 
from two public schools in the city of Santo Amaro. For purposes of data collection, the 
instrument  used was a  semi-structured  interview which  was  based  on  a  screenplay, 
composed of 14 questions prepared in advance to take account of the objectives of the 
work. The data were organized and analyzed based on content analysis, as proposed by 
Bardin. All teachers identify proven practices in violence among students in schools 
and,  following the criteria  of  repeatability  of violent  actions  and the observation of 
those who suffer and those who practice such actions in order to verify that they occur - 
and so repetitive - relationships based on the asymmetry of power, it was possible to 
insert  the  violence  observed  by  teachers  in  the  category  of  school  bullying.  The 
perception of these practices is by observing the dynamics of the class or by observation 
of the very violent practice.  The teachers reported that students who suffer violence 
never reveal  what happened or do so only "sometimes" and the reason for this fear 
would be to continue to be targets of this practice.  The direct  form of bullying was 
reported  by  all  teachers  as  the  most  common  in  schools,  ranging  from names  and 
swearing up punches and kicks. Students who engage in bullying practices are always 
the same, which according to teachers, facilitate the identification of violence. Since the 
victims are not always the same, although the teachers claim that there are students who 
are more victimized than others, and show also a tendency for practices  of bullying 
against children with any physical or behavioral differences, thereby revealing that the 
violent practices are held from relationships in which it highlights the asymmetry of 
power. With regard to the causes of bullying, all teachers indicated proximal contextual 
causes, highlighting the lack of organization / family structure. The consequences, the 
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teachers consider that they fall only on the targets of bullying and can be psychological, 
or  physical  education,  classified  according  to  the  damage.  Teachers  indicated  that 
physical  abuse  is  the  practice  of  violence  as  more  serious,  while  practices  were 
identified  as  less  serious  prejudice  and  nicknames.  For  this  evaluation  form  and 
considered the consequences of violence. The teachers of this study revealed the use of 
remedial  strategies  when  faced  with  situations  of  violence  /  bullying.  The  results 
indicate that the actions taken by the teachers are independent of institutional programs 
to combat violence, as these do not exist in schools in which they teach.

Key-Words: meanings of bullying; teacher; action strategies.
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Apresentação

Há algum tempo, o envolvimento cada vez mais crescente de crianças e jovens 

em  práticas  de  violência  tem  sido  destaque  na  mídia  falada  e  escrita.  Pesquisas 

realizadas pela UNESCO (2007) com jovens de diversas cidades do Brasil (Brasília, 

Fortaleza,  Curitiba,  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo),  permitiram  verificar  que, 

aproximadamente, 60% dos jovens na faixa de 14 a 19 anos de idade foram vítimas de 

algum tipo de violência nas unidades escolares nos últimos anos. 

Refletir sobre as causas da violência não se trata de tarefa fácil e tal reflexão 

pode nos conduzir a uma constelação de fatores. Segundo Cruz Neto et al. (1999),  a 

violência  se  constitui  como  um  fenômeno  multifatorial,  cujo  quadro  poderia  ser 

montado da seguinte forma: fatores sócio-econômicos, fatores institucionais, fatores 

culturais,  demografia  urbana,  meios  de  comunicação  e  globalização. Essa 

diversidade de causas revela a complexidade do estudo da violência.  Ristum (2006) 

ressalta  que  há,  apesar  da  diversidade  de  fatores  causais  apontados  nos  diferentes 

estudos, uma concordância no que diz respeito a alguns aspectos: multicausalidade da 

violência, interação entre os fatores causais e atuação de fatores contextuais e pessoais 

na constituição da violência. 

Uma  forma  de  violência  em  particular  tem  despertado  a  atenção  de 

pesquisadores  em  todo  o  mundo.  Trata-se  do  bullying  escolar,  fenômeno  que  tem 

tomado contornos preocupantes devido ao seu notável crescimento e pela constatação 

da existência de práticas deste tipo de violência por crianças de faixas-etárias cada vez 

mais baixas. A pesquisa mais extensa sobre assunto, realizada na Grã Bretanha, registra 

que 37% dos alunos do primeiro  grau e 10% do segundo grau admitem ter  sofrido 

bullying,  pelo  menos,  uma  vez  por  semana.  No Brasil,  levantamento  realizado  pela 
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Associação  Brasileira  Multiprofissional  de  Proteção  à  infância  e  à  adolescência 

[ABRAPIA], em 2002, envolvendo 5875 estudantes de 5ª a 8ª séries, de onze escolas 

localizadas no município do Rio de Janeiro, revelou que 40,5% desses alunos admitiram 

ter estado diretamente envolvidos em atos de bullying naquele ano, sendo 16,9% alvos, 

10,9% alvos/autores e 12,7% autores.

Em pesquisa realizada nos Estados Unidos no ano de 2001, aproximadamente 

14% dos estudantes entre 12 e 18 anos foram vítimas de bullying nas escolas. Desses, 

3% relataram terem sido vítimas de bullying direto, 7% relataram apenas a vitimização 

em bullying indireto e 4% relataram terem sido vítimas em ambas as formas de bullying  

(Student  Reports  of  Bullying,  2001).  Em Portugal,  os  dados  apontam que 21% das 

crianças entre os 7 e 12 anos nunca foram vítimas de bullying, 73% foram vítimas “às 

vezes” e 5% “muitas vezes” (Carvalhosa, Lima & Matos, 2001).

As pesquisas, entretanto, têm deixado de lado um ponto importante tanto para 

um  melhor  entendimento  do  fenômeno  quanto  para  possíveis  intervenções:  a 

importância do papel dos educadores.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, pp. 13-14) no artigo 18 do 

capítulo que rege sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade diz que “É dever 

de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento  desumano,  violento,  aterrorizante,  vexatório  ou  constrangedor”.  As 

instituições  de  ensino  têm  importância  fundamental  na  busca  por  fazer  valer  os 

preceitos  do  ECA,  e,  sendo  os  professores  os  profissionais  com  um  contato  mais 

próximo  aos  alunos  dentro  das  escolas,  além  de  em  muitas  ocasiões  serem 

responsabilizados quando da ocorrência de situações de violência entre seus alunos, faz-

se muito importante dar voz a esses profissionais e investigar sua compreensão sobre o 

fenômeno bullying. 
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 O presente  estudo focaliza  os significados  de  bullying  para professores do 

ensino fundamental e as estratégias de ação adotadas frente a essas situações no interior 

das escolas.  A problemática  é  tratada  segundo as premissas  da psicologia  histórico-

cultural, seguindo as linhas de pensamento de Vigotski (1998).

O termo significado é compreendido aqui como um conceito central de uma 

psicologia cultural, na medida em que consiste na interpretação do mundo social, um 

fenômeno culturalmente intermediado que depende da existência prévia de um sistema 

compartilhado  de  símbolos  (Bruner  1997).  O  conceito  de  significado,  para  Bruner 

(1997),  é  orientado por  princípios  e  reconecta  as  convenções  lingüísticas  à  teia  das 

convenções que constituem uma cultura.

Um segundo foco desta pesquisa diz respeito às estratégias de ação adotadas 

pelos profissionais de educação quando deparados com práticas de bullying. 

Ao tratar da questão das estratégias de ação, este estudo tem como objetivo 

identificar  as  atitudes  dos  professores  diante  de  situações  de  bullying. Ou  seja, 

pretendemos descrever como estes profissionais (re) agem quando deparados com atos 

de  violência  que  caracterizam o  bullying,  no interior  das  escolas,  ou  ainda,  se  tais 

profissionais se utilizam de estratégias de evitação/prevenção.

Como os professores de ensino fundamental significam o bullying? Como tais 

significados  se  relacionam  às  estratégias  de  ação  diante  de  situações  de  bullying? 

Diferentes  práticas  de  bullying levam  a  diferentes  estratégias  de  ação?   Estas  são 

algumas das questões que irão nortear esse projeto de pesquisa.

O estudo foi elaborado em 6 capítulos, assim organizados:
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Capítulo 1 – As violências na contemporaneidade, em que são apresentadas várias 

questões referentes  às violências  no mundo atual,  à  natureza  da violência  e  às suas 

possíveis causas;

Capítulo 2 – As violências nas escolas brasileiras,  no qual é apresentado um breve 

balanço acerca do estudo da violência no interior  das escolas;  discute-se a violência 

urbana e como essa tem ultrapassado os limites dos muros escolares; discute-se ainda a 

questão da violência sofrida pelos docentes, dentre elas a pauperização de seu trabalho, 

além da relação entre professores e as violências escolares. 

Capítulo  3  –  Bullying –  conhecendo  o  fenômeno,  em  que  inicialmente  são 

apresentados  estudos  da  literatura  nacional  e  internacional  que abordam o tema  em 

aspectos  como  definições  do  conceito,  fatores  causais,  fatores  de  gênero  e  idade, 

consequências e protagonização das práticas de  bullying.  O capítulo é finalizado com 

uma discussão que diferencia e até mesmo opõe bullying à brincadeira de criança;

Capítulo 4 – Percurso metodológico, que descreve os caminhos percorridos durante o 

processo de pesquisa, como objetivos e participantes da pesquisa e procedimentos para 

a coleta e análise dos dados.

Capítulo 5 – Resultados e Discussão, que apresenta os resultados do estudo e realiza 

algumas análises e discussões com base nos resultados.

33



Introdução

A revisão da literatura acerca do bullying  escolar possibilitou a constatação de 

que as pesquisas que abordam essa temática têm se concentrado na análise das causas e 

efeitos das práticas de bullying tanto para os agressores (bullys) quanto para as vítimas 

dos diversos atos de violência  praticados entre pares nas escolas e também, embora 

menos freqüentes, para os alunos que testemunham sua ocorrência (Lopes Neto, 2005; 

Fante, 2002/2005; Almeida, Lisboa & Caurcel, 2007; Arenault, Walsh & Trzesniewski, 

2006).

Não  há,  entretanto,  pesquisas  suficientes  que  se  aprofundem  no  que  diz 

respeito às práticas de professores do ensino fundamental – nível de ensino no qual se 

verifica maior incidência de práticas de  bullying  (Instituto Informa, 2011) – diante de 

tais  situações,  ou  ainda,  estudos  que  revelem  como  tais  profissionais  significam  o 

bullying.  Por outro lado, são os professores os maiores responsabilizados quando da 

ocorrência de qualquer prática de violência dentro das salas de aula.

De acordo com Lopes Neto (2005), pais e professores têm pouca percepção da 

existência do bullying, subestimam sua prevalência e atuam de forma ineficiente para a 

redução e interrupção dessas práticas,  principalmente pelo fato de que as vítimas se 

calam sobre a agressão sofrida. Acrescenta-se aqui o fato de que alguns dos praticantes 

do bullying não apresentam comportamentos óbvios que denunciem sua participação em 

tais práticas. No estudo realizado pela ABRAPIA (2000), foi identificado que 51,8% 

dos autores de bullying admitiram não ter recebido advertências. Entretanto, Lopes Neto 

revela que a maioria dos casos de bullying ocorre no interior das salas de aula, sem que 
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o professor saiba. Além disso, muitos professores mostram desconhecer o fenômeno e 

suas características (Ristum, 2010), o que dificulta uma ação mais efetiva. 

Considerando o exposto e a partir da constatação de uma lacuna nas pesquisas 

sobre o Bullying Escolar no Brasil – mais precisamente sobre as práticas adotadas pelos 

professores – e considerando ainda o alto grau de importância desses profissionais na 

formação  de  subjetividades  das  crianças  e  adolescentes  por  eles  assistidos  e  no 

enfrentamento das práticas de violência na escola, surgiu o interesse da realização de 

um estudo mais minucioso acerca do que-fazer desses profissionais e dos significados 

que estes atribuem ao bullying. 

Segundo  Bruner  (1997),  a  psicologia  cultural  deve  explorar,  além  dos 

significados, o uso destes na prática – em ação. O interesse desta psicologia está na 

interpretação, nas formas através das quais os seres humanos produzem significados nos 

contextos  culturais  em que  estão  inseridos.  Ainda  segundo  o  autor,  as  pessoas  são 

resultado  deste  processo  de  produção  de  significados,  no  qual  a  educação  está 

intimamente relacionada como contexto cultural situado e no sentido de que “a cultura 

molda [educa] a mente” (Bruner, 1997). Assim, busca-se neste estudo compreender as 

estratégias  de ação  adotadas  pelos  professores  a  partir  do modo como significam o 

fenômeno. 

Consideramos que uma compreensão mais apurada do assunto faz-se mister para 

o  desenvolvimento  de  novas  práticas  que  tenham  como  objetivo  a  formação  de 

profissionais  mais  implicados  com  o  seu  que-fazer,  profissionais  capacitados  a 

efetuarem, continuamente, avaliações acerca das produções advindas de suas práticas. 

Neste sentido, conforme Freire (1993) pregava, “a consciência da prática implica a 

ciência da prática embutida, anunciada nela” (p. 33). 

35



Capítulo 1

As violências na Contemporaneidade

Embora não se trate de um fenômeno novo ou exclusivo do Brasil, os contornos 

que  tem  tomado  no  país,  com  práticas  cada  vez  mais  frequentes,  destemidas  e 

inusitadas,  têm  conferido  à  violência  um  lugar  cativo  na  lista  das  preocupações 

constantes dos brasileiros.  

Seja ela física, simbólica, estrutural, instrumental, institucional, praticada entre 

familiares,  colegas  de  trabalho  ou  desconhecidos,  nas  ruas,  em  casa  ou  nos  mais 

diversos espaços de socialização, a violência surge cotidianamente como tema principal 

na mídia, em suas diferentes versões.

 Mas, como bem indagou Misse (2006): Que diabo é esse?

A palavra  origina-se  do  latim  violentia,  que  significa  caráter  bravio,  força, 

vigor, emprego de força física. Significa ainda excesso, essência e força em ação. O 

termo traz,  em sua  etimologia,  a  ideia  de uma força natural  que se  torna violência 

quando é empregada contra algo ou alguém de forma excessiva, de modo a perturbar a 

ordem, ou romper com regras e acordos sociais (Michaud, 1989). Para Misse (2006), 

trata-se de um Sujeito: “A violência chegou à nossa cidade”,  “ É preciso dominar a 

violência” ou, como nos acostumamos a ouvir nos dias atuais “A violência invade as 

escolas  brasileiras”.  Trata-se  de  uma  palavra  polissêmica,  que  ganhou,  nos  tempos 

modernos, novos significados (Misse, 2006). Para  Wieviorka, “ela [violência] é aquilo 

que em um dado momento uma pessoa, um grupo, uma sociedade considera com tal” 

(2007, p.1147).
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Ristum (2001) aponta em direção às características que conferem à violência o 

caráter de complexidade: a polissemia de seu conceito; a controvérsia na delimitação de 

seu objeto; quantidade, variedade e interação de suas causas e a falta de consenso sobre 

sua natureza.

Para  Pino  (2007),  a  palavra  violência,  assim  como  os  adjetivos  que  a  ela 

correspondem adquiriram um poder  evocativo  que  fizeram com que a  força  de  seu 

sentido fosse maior que a do seu significado. Segundo o autor, o sentido se alimenta de 

toda a experiência coletiva da humanidade, perpassada por incontáveis fatos violentos, 

ao passo que o significado encontra-se preso aos limites da língua.

Os significados que o Dicionário da Língua Portuguesa (Buarque de Holanda, 

1975) conferem à palavra violência não trazem consigo a densidade semântica que lhe é 

conferida pelo imaginário coletivo (Pino, 2007). Nesse sentido, Michaud (1989) aponta 

em direção à existência de um aspecto performático contido na noção de violência. Para 

o autor, caracterizar um comportamento, atitude ou situação como violentos significa 

imputar-lhes  um  valor  que  provoca  uma  atuação,  como  a  denúncia  ou  acusação. 

Podemos  concluir  aqui  que  não  estamos  tratando  de  uma  expressão  neutra  ou 

meramente  descritiva.  Tratamos  de  uma  palavra  carregada  de  valores  positivos  ou 

negativos, que pode ser celebrada, se considerada libertadora, ou denunciada, por suas 

consequências. Misse (2006) segue na mesma direção quando afirma que violência é 

uma expressão que já toma partido, que se engaja na própria definição do ato ou do ator, 

sendo assim uma expressão que está longe da neutralidade.

Existe, segundo Pino (2007), um sentido perpassando todos os significados da 

palavra violência: o excesso, que pode se referir ao emprego abusivo da força na ação 

ou nos  meios  utilizados  para realizá-la.  Se levarmos  o sentido de excesso  às  ações 

humanas,  ele  vai  significar  a  violação  dos  limites  sociais  e,  analisando 
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etimologicamente o termo, Pino (2007) e Bonamigo (2008) concordam que são esses 

limites estabelecidos pela sociedade que caracterizam um ato como violento ou não e 

afirmam ainda  que essa  percepção de limite  varia  histórica  e  culturalmente.  Assim, 

compreendemos  que o termo não pode ser definido  a priori,  independentemente  de 

critérios,  sejam  eles  sociais,  jurídicos,  institucionais  ou  até  mesmo  pessoais, 

considerando ainda as especificidades e trajetórias históricas de diferentes povos. 

Embora os tempos modernos tenham conferido novos significados à palavra 

violência, duas características, de acordo com Misse (2006), não se modificaram através 

dos  tempos  e  elas  se  referem a  como  se  usa  e  contra  quem se  usa  tal  expressão. 

Encontramos aqui outra característica performática no uso dessa expressão. Ao usarmos 

a  palavra  violência,  nós  agimos  socialmente  sobre  outrem.  Nas  palavras  do  autor: 

“Violento é sempre o Outro,  aquele  a quem aplicamos a designação” (Misse,  2006, 

p.10).  

Como já dissemos que na contemporaneidade o termo violência é usado para 

designar diversas situações, comportando uma multiplicidade de significados, estamos 

de acordo com Misse quando este afirma que “[...] não existe violência, mas violências, 

múltiplas, plurais, em diferentes graus de visibilidade, de abstração e de definição de 

suas alteridades” (Misse, 1999, p.38). E nos indagamos junto ao autor: “O que unifica 

nesse nome conflitos, crimes e comportamentos tão diferentes?”.

Aqui reside uma grande dificuldade no estudo da violência: a imprecisão na 

delimitação de seus contornos semânticos.  Podemos identificar com facilidade o uso 

indiscriminado do conceito de violência associado aos de crime e  agressão e, como o 

termo violência tem sido utilizado, nos dias atuais, de modo a caracterizar diferentes 

práticas, com motivações e consequências diversas, perguntamo-nos sobre a adequação 

de se fazer uso do mesmo termo para designar fenômenos bastante diferentes. 
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O conceito de  crime é de natureza legal, ou seja, praticar um crime significa 

transgredir  a  lei  penal,  o  que pode  acarretar  ao autor  da prática  o  cumprimento  de 

penalidades  previstas  nos  códigos  penais.  Segundo  Pino  (2007),  enquanto  ato  de 

transgressão, o crime não traz consigo qualquer conotação de violência física, social ou 

moral, embora a violência possa aparecer agregada a atos criminosos, a depender do 

modo como estes se revestem. O autor nos lembra que o princípio da responsabilidade 

criminal, contra as arbitrariedades do poder surgiu como tradição jurídica a partir do 

Código Penal napoleônico, de 1810 e que foram sendo introduzidas, nos códigos penais 

modernos, as circunstâncias agravantes e atenuantes dos crimes, que alteram o grau de 

responsabilidade penal do seu autor. Para Pino (2007), o conceito de agressão traduz 

tecnicamente

uma disposição natural dos organismos mais evoluídos para o ataque e a defesa, 

quando  determinados  sinais  físicos  emitidos  por  outros  organismos  são 

‘interpretados’  como  ameaça  à  própria  sobrevivência.  Como  tal,  o  termo  se 

aplica  aos  organismos  animais  e  humanos.  Mas,  enquanto  em  aqueles  essa 

disposição é regulada por mecanismos genéticos de natureza instintiva, nestes é 

subordinada às leis históricas da cultura,  que passam a regular seus impulsos 

naturais na realização das ações humanas. (Pino, p. 3, 2007).

Aqui,  ao  tentar  desfazer  a  confusão  no  uso  dos  termos  crime,  agressão  e 

violência, Pino (2007) conceitua os dois primeiros e não deixa claro o conceito do termo 

violência. Segundo Ristum (2001), essa omissão do conceito de violência é encontrada 

em muitos trabalhos que têm o tema como objeto de análise. A autora acrescenta ainda 

que as definições sobre o tema surgem de forma bastante ampla ou são feitas de modo a 

caracterizar a violência por sua negação, ou seja, por aquilo que ela não é.
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Segundo Lopes e Gasparin (2003), violência e agressividade diferem no sentido 

em que a primeira se utiliza da segunda, intencionalmente, com o intuito de destruir 

algo ou alguém. Nas palavras dos autores, tem-se que  “uma ação agressiva passaria a 

ser considerada como violenta quando fosse fruto de um projeto voluntário” (p. 296). 

Justo (2006) segue na mesma direção, quando afirma que a violência é

O  uso  arbitrário  da  força  sobre  outrem,  ou  como  a  imposição  arbitrária  da 

vontade de um sobre o outro mediante qualquer instrumento de poder, seja a 

força física, a coação psicológica ou qualquer outro tipo de submissão produzida 

numa  relação  assimétrica  e  que  converta  a  diferença  numa  condição  de 

desigualdade, inferioridade e impotência (p.44).

A agressividade,  por  outro  lado,  pode  ter  um papel  adaptativo,  quando bem 

administrada, permitindo que a pessoa estabeleça seus limites e afirme suas posições 

(Justo, 2006).

Michaud  propõe  uma  noção  de  violência  segundo  a  qual  são  consideradas 

situações violentas aquelas em que 

[...] um ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, 

causando  danos  a  uma  ou  a  mais  pessoas  em graus  variáveis,  seja  em  sua 

integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas 

participações simbólicas e culturais. (Michaud, 1989, p.10-11). 

Diante das diferentes práticas consideradas violentas e, agrupando-as a partir do 

que  há  em  comum  nessa  diversidade,  o  Centro  Internacional  de  Investigação  e 

Informação para a Paz (CIIIP, 2002), propôs cinco tipos básicos de violências, a saber: 
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1. Violência Coletiva: “[...] quando a sociedade coletivamente, ou por meio 

de  grupos  significativamente  importantes,  participa  ativa  e 

declaradamente da violência direta” (CIIIP, 2002, p.33);

2. Violência  institucional  ou  estatal:  (ab)uso  do  poder  por  instituições 

legitimadas, tendo como exemplo os processos armamentistas;

3. Violência estrutural: são as práticas de ordem da estrutura social, práticas 

de desigualdade e exclusão social;

4. Violência cultural: tipo exercido de forma individual ou coletivo através 

da utilização da diferença para inferiorizar ou desconhecer a identidade 

do outro;

5. Violência individual: práticas que se manifestam de modo interpessoal.

Os cinco tipos básicos de violência apontados pelo CIIIP (2002) reafirmam a 

ideia de multiplicidade de significados do termo violência que traz consigo a noção de 

dano que pode ser no nível individual  ou coletivo,  interpessoal  ou institucional,  que 

passa desde um dano físico e chega aos problemas de distribuição de renda, passando 

pela  exclusão cultural  ou étnica.  As violências  são múltiplas,  mesmo dentro  de um 

espaço específico.

Na  busca  pela  conceituação  da  violência  nos  dias  atuais,  Wieviorka  (2007) 

analisou algumas características do fenômeno que surgiram com a contemporaneidade. 

Para  o  autor,  a  violência  muda,  assim como  as  percepções  e  comportamentos  com 

relação a ela. Por essa razão, Wieviorka analisou a violência na história, sublinhando os 

fatos que, segundo ele, demarcaram modificações nas práticas violentas, fazendo surgir 

algumas das violências que vivenciamos no mundo contemporâneo.
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A primeira grande transformação no mundo vem com o final da Guerra fria, no 

final  da  década  de  1980,  período  em  que  o  mundo  se  dividia  entre  as  duas 

superpotências: os Estados Unidos e União Soviética. Para Wieviorka (2007) o fim da 

guerra fria deixou o mundo órfão de um princípio de estruturação conflitual. A partir de 

então,  as  guerras  civis  surgiram  com  uma  nova  roupagem,  com novas  práticas  de 

violência. Se, por um lado, houve a diminuição de algumas formas de violência, como 

os conflitos armados entre Estados ou os golpes de Estado, por outro lado novas formas 

de violência, como o terrorismo ou o crime organizado se desenvolveram. Os ataques 

terroristas se tornaram cada vez mais frequentes, com práticas cada vez mais violentas e 

destemidas, além de elevado número de vítimas. O autor cita ainda a guerra do Iraque, 

que vem se prolongando através de violências cotidianas extremamente sanguinárias, 

podendo se caracterizar como uma guerra civil. Wieviorka ressalta que não foi o fim da 

Guerra  Fria,  por  si  mesmo,  que  inaugurou um novo ciclo  de  violências  militares  e 

terroristas, mas o fim da guerra transformou as violências.

Outro  fato  importante  analisado  por  Wieviorka  (2007)  foi  o  declínio  do 

movimento operário e o autor quis aqui, a partir de uma questão tão específica, abordar 

uma ideia geral: a importância da estruturação do espaço social a partir de um conflito.

Uma característica importante de ser observada no movimento operário é que, 

quando  forte,  quer  seja  por  sua  capacidade  de  mobilização,  quer  seja  por  sua 

organização  em  sindicatos  e  outras  formas  de  organização  com  capacidade  de 

negociação,  debates  e  sem vinculação  a  um partido  político,  o  espaço  da  violência 

operária é reduzido ou nulo. De outra forma, o espaço da violência, inclusive terrorista 

aumenta e o movimento  é substituído por atores  que falam em seu nome de forma 

violenta.  A  esse  respeito,  o  autor  desenvolveu  a  hipótese  de  que  é  necessária  a 

existência de um espaço social estruturado por um conflito para que sejam produzidas 
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as modalidades de tratamento das demandas dos atores que compõem aquele espaço. De 

outra forma, a violência vai substituir um conflito. E o autor acrescenta que “a violência 

é o contrário do conflito institucionalizável, ela traduz a existência de problemas sociais 

que não são transformados em debates e em conflitos de sociedade” (Wieviorka, 2007, 

p.1150). Zaluar (2001) concorda com o autor quanto à necessidade da existência de 

conflitos nas sociedades. Segundo ela, trata-se de garantir espaços para a manifestação 

de conflitos que, por sua vez, seriam inevitáveis porque o consenso não existe, não é 

total, nem fechado, menos ainda permanente. Segundo a autora, a questão não está na 

negação do conflito, mas na forma com que ele se manifesta, possibilitando ou não o 

estabelecimento da negociação.

Por fim,  o autor trata  da globalização como um dos fatores que intervêm na 

violência  contemporânea.  A  lógica  sob  a  qual  o  terrorismo  ou  o  crime  organizado 

funciona  é,  ao  mesmo  tempo,  geral  e  local.  Para  um  melhor  esclarecimento,  a 

organização desse tipo de violência muitas vezes se dá em congruência a uma lógica 

religiosa ou geopolítica mundial, mas, ao mesmo tempo, para uma melhor compreensão 

de  seu  funcionamento  é  preciso  que  se  conheçam  as  raízes  de  seus  atores  e  as 

características de seu país de origem.

Outro  ponto  levantado  se  refere  à  velocidade  com  que  as  informações  são 

divulgadas no mundo contemporâneo. Uma decisão judicial, o pronunciamento de um 

líder político ou discursos de ódio de grupos fundamentalistas podem ser conhecidos 

pelo mundo inteiro quase que instantaneamente, evocando respostas que não raramente 

são dadas através de atos de violência.

A partir  da literatura  sobre violência,  foi  possível observar  que,  embora  haja 

muitas divergências conceituais e variadas definições do fenômeno, o que se destaca 
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nos estudos é o fato de que a violência sofre mudanças e sua percepção depende da 

cultura de cada sociedade.

1.1. A violência e sua natureza  

Um dos pontos de grande controvérsia no estudo da violência refere-se à sua 

natureza.  Diversos  são  os  estudiosos  que  têm  se  debruçado  em  desvendar  a 

complexidade do tema e refletir sobre ela. 

Minayo e Souza (1999) nos trazem várias interpretações de Freud para o tema, 

que  foram desenvolvidas  em diferentes  etapas  do pensamento  do psicanalista.  Num 

primeiro momento, o autor associa a violência à agressividade instintiva do ser humano. 

Segundo Costa (1986), não existe para Freud um instinto de violência e sim um instinto 

de  agressividade  (Ristum,  2001,  p.90).  Verificamos  aqui  um  ponto  importante  de 

diferenciação entre agressividade e violência. Enquanto a primeira está relacionada às 

necessidades  de  defesa  do  agressor,  a  segunda  refere-se  ao  emprego  desejado  da 

agressividade e Costa (1986) conclui que como só os homens desejam, a violência é um 

fenômeno exclusivamente humano. 

Num segundo momento,  Freud argumenta que a violência  é um princípio da 

ação  humana  frente  a  situações  competitivas.  Por  assim  dizer,  é  um  instrumento 

utilizado  pelo  homem para  arbitrar  conflitos  de  interesses.  Num terceiro  momento, 

surge a ideia de construção de “identidade de interesses” o que, de acordo com Minayo 

e Souza (1999), faria surgir vínculos emocionais entre os membros de uma comunidade 

humana. 
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De acordo com Minayo e Souza (1999), autores como Barash, Wilson, Lorenz, 

Moyer  e  Johnson  interpretam  a  violência  como  um  fenômeno  inerente  à  natureza 

humana. Para Lorenz (1979), pai da etologia, existe um instinto geral de agressão nas 

espécies animais e humanas, que teve uma funcionalidade considerável na história da 

evolução.  Entretanto,  embora  defenda  a  existência  desse  instinto  agressivo,  o  autor 

argumenta  que  existem fatores  de  ordem psicológica  e  cultural  que  podem inibir  a 

agressividade  do  homem.  Abreu  (1995/1996)  critica  o  posicionamento  de  Lorenz, 

afirmando haver  aí  uma ambiguidade  e  questiona,  ainda,  os fundamentos  teóricos  e 

empíricos  adotados  pelo  autor  quando  da  afirmação  sobre  as  falhas  ou  desvios  do 

instinto da agressão.

Em  oposição  aos  estudiosos  que  defendem  o  caráter  inato  da  agressão, 

encontram-se aqueles que abordam a violência como um fenômeno de origem histórico-

cultural (Minayo e Souza, 1999;) ou, ainda, as posições que defendem que a mesma é 

aprendida (Bandura, 1979; Gomide, 2000; Gomide & Speranceta, 2002).

Segundo  a  teoria  da  Aprendizagem  Social,  de  Albert  Bandura  (1979),  o 

comportamento  agressivo  é  adquirido  a  partir  da  observação  de  modelos,  por 

experiência direta, ou ainda sob a influência de fatores biológicos estruturais. De acordo 

com Bandura (1979), depois de aprendido o comportamento agressivo é mantido por 

três tipos de consequências, a saber: 

1. Consequências  externas,  diretamente  fornecidas  ao  comportamento 

agressivo;

2. Consequências observadas, referentes aos comportamentos dos modelos;

3. Consequências auto produzidas ou auto reforço.
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Estudos  realizados  por  Gomide  (2000)  e  Gomide  e  Esperanceta  (2002) 

reforçaram a  teoria  ao  revelar  que  crianças  em idade  pré-escolar  podem apresentar 

aumento na frequência de comportamentos agressivos imediatamente após terem sido 

expostas a filmes violentos contendo cenas de lutas. Em estudo semelhante de Batista e 

cols. (2004), foi pedido às crianças para que elas desenvolvessem histórias logo após 

assistirem a um filme de  luta.   Os enredos  das  redações  escritas  pelas  crianças,  de 

ambos o sexos, continham grande teor de agressividade. Os resultados, coerentemente 

com os obtidos por Gomide  (2000) e Gomide e Esperanceta  (2002),  indicam que a 

exposição  a  modelos  comportamentais  inadequados  pode  influenciar  diretamente  os 

conteúdos simbólicos  manifestos  e que estes,  por sua vez,  são indicadores  do modo 

como as crianças atribuem sentido às suas experiências.

Diversos estudos abordam a violência como um fenômeno de origem social, 

histórica e cultural, reafirmando a necessidade de seu estudo a partir da sociedade que o 

produziu (Minayo e Souza, 1999; Chesnais, 1999; Burke, 1995; Adorno, 1998/1999).

Chesnais (1981/1999) e Burke (1995) reafirmam a ideia da necessidade de se 

tentar compreender o fenômeno a partir da sociedade que a produziu, visto que esta se 

encontra  revestida de fatos políticos,  econômicos  e culturais  traduzidos  nas relações 

cotidianas que, por serem construídos por determinada sociedade, e sob determinadas 

circunstâncias,  podem ser por ela  desconstruídos e  superados.  Posição  semelhante  é 

assumida por Ristum (2001, p.  95),  quando afirma que a violência,  como parte  das 

ações  humana,  “é  um  fenômeno  socialmente  construído  e  que,  portanto,  qualquer 

estratégia que pretenda combatê-la deve trilhar o caminho da construção de uma nova 

história”.

Este  trabalho  assume,  em  congruência  com  os  pressupostos  da  psicologia 

sócio-histórica, que a violência é um fenômeno produzido nas relações sociais, a partir 
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de fatores políticos, históricos e culturais que dizem respeito a determinada sociedade e 

que,  sendo  assim,  é  possível  a  desconstrução,  pela  própria  sociedade,  das  práticas 

violentas.

1.2. As causas da violências  

Um dos grandes nós, em se tratando de violência, encontra-se no estudo de suas 

causas. Isto porque não existe um consenso por parte dos pesquisadores sobre a própria 

concepção de causalidade da violência, sobre a identificação dessas causas, ou ainda, 

sobre a atribuição de sua importância no contexto da violência (Ristum, 2002, 2006).

Chesnais (1999) considera que há uma constelação de fatores causais e propõe 

um quadro analítico que envolve: 

Fatores sócio-econômicos: o autor estabelece aqui uma relação entre a pobreza 

e a criminalidade. A desigualdade social, que no país é alarmante e percebida por todos 

através  da  veiculação  pela  televisão  de  propagandas  e  programas  que  exaltam  o 

consumismo, seria de acordo com o autor, vista por muitos dos que se encontram em 

situação de pobreza e fome como uma provocação, um convite à ilegalidade, ao roubo, 

à busca pelo dinheiro fácil. 

Fatores institucionais: o autor destaca aqui a omissão do Estado na prevenção e 

repressão da violência.  Com referência aos fatores de  prevenção  Chesnais destaca a 

ineficácia  do  sistema  escolar;  as  condições  precárias  de  moradia  das  populações 

menos favorecidas economicamente; o sucateamento do setor de saúde pública, com a 

falta  de  investimento  financeiro  e  de  pessoal,  o  que  resulta  em  hospitais  sem 

equipamentos  adequados,  sem medicações necessárias  e na insatisfação do corpo de 
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funcionários; o sistema de transportes públicos, que conta com poucas conduções para 

um número elevado da população que depende desse tipo de transporte, com o elevado 

valor das tarifas, que não condiz com os salários da população, além do tempo gasto 

entre idas e vindas do trabalho/escola para casa.

No que se refere à repressão, o Estado falha por possuir polícia, justiça e sistema 

penitenciário que não são mais respeitados pelos cidadãos devido à facilidade com que 

se corrompem o que, por sua vez, resulta dos baixos salários e condições de trabalho 

insuficientes.

Fatores Culturais: o autor aqui chama o Brasil de País dos paradoxos, onde há 

o choque entre duas culturas – a europeia, branca e rica, e a do terceiro mundo, negra e 

pobre. A grande miscigenação que há no país, segundo o autor, não exclui a separação 

social nem a discriminação em relação a casamento, emprego ou moradia.

A demografia  urbana:  o boom demográfico  ocorrido  entre  os  anos  1950 e 

1970, aliado à diminuição brusca nos índices de mortalidade infantil acabou por gerar 

uma pressão sobre as infra-estruturas e orçamentos e por uma competição por emprego, 

agravados pela recessão econômica dos anos 1980.

A globalização: o autor aqui destaca que o processo de globalização resulta na 

supressão da noção de fronteira e isso, num país com as dimensões do Brasil facilitaria 

a proliferação de atividades ilegais e do narcotráfico e suas ações violentas.

A influência da mídia: para Chesnais, os meios de comunicação e em especial a 

televisão  se  tornaram  um  quarto  poder,  acrescentado  ao  Executivo,  Legislativo  e 

Judiciário. Não se pode negar que a televisão hoje é formadora de opinião, sobretudo 

num país onde o sistema escolar  é  fraco e  as crianças  passam grande parte  do seu 

tempo,  quando não a  maior  parte  dele  diante  da televisão.  Nos desenhos animados, 

48



novelas e programas diversos, a violência surge como tema recorrente e os bandidos são 

elevados à condição de heróis.

Com relação ao quadro de causas proposto por Chesnais (1999), Ristum observa 

que, apesar de nos trazer fatores importantes no quadro da violência, não ficou claro o 

tipo  de  organização  que  o  autor  quis  imprimir  às  causas  do  fenômeno,  a  partir  da 

separação desses  fatores  e seus respectivos  rótulos,  além de não ter  feito  referência 

alguma a causas pessoais, a não ser como decorrentes de causas contextuais.

Em pesquisa realizada nas cidades de Recife e Rio de Janeiro, Assis e Souza 

(1999) investigaram adolescentes infratores e seus irmãos não-infratores com o objetivo 

de conhecer os motivos que levam os jovens a trilhar caminhos distintos.  Para isso, 

utilizaram o modelo teórico-conceitual explicativo da delinquência juvenil concebido 

por Schoemaker por entenderem que, embora não se trate de um modelo exaustivo, é 

útil  na  orientação,  organização  e  direcionamento  do tema.  O modelo  incorpora  três 

níveis de conceitualização:

1) O nível estrutural, que envolve as condições sociais. Desigualdade social/de 

oportunidades, falta de expectativas, desestruturação de instituições públicas, 

facilidades do crime organizado;

2) O  nível sócio-psicológico, segundo o qual a gênese da delinquência juvenil se 

relaciona a problemas de vinculação social  do jovem com família,  escola, igreja e 

demais  instituições  que teriam por  função a  formação  dos  jovens.  Outro  fator  de 

destaque nesse nível seria a auto-estima – intrinsecamente associada à influência da 

família e dos pares;

3) O nível individual, que se refere a aspectos biológicos e psicológicos.
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Assis  e  Souza  (1999)  enfatizam  que  a  rede  de  causas  é  passível  de  muitas 

interações, inter e intra fatoriais, assim como inter e intra níveis sendo, dessa forma, 

importante  que  se  realize  a  análise  dos  três  níveis  –  estrutural,  sócio-psicológico  e 

individual  –  integradamente  para  que  se  possa  alcançar  um  conhecimento  mais 

elaborado acerca da questão da violência praticada pelos jovens. Para as autoras, quanto 

maior for o conhecimento acerca das causas da delinquência juvenil, mais complexos e 

diferenciados serão os modelos teórico-explicativos, sobretudo porque a complexidade 

aumenta quando se insere na discussão o nível individual e, ainda, quando se reflete 

sobre a delinquência ocasional, praticada de modo fortuito. 

Para Ristum (2001), o modelo explicativo utilizado por Assis e Souza (1999) 

apesar de se mostrar útil, não se mostra claro o suficiente na diferenciação dos níveis de 

fatores, parecendo confundir,  por exemplo,  os níveis sociais  com os psicológicos.  A 

mesma autora relata  que,  em estudo com professoras do ensino fundamental,  foram 

apontadas como causas da violência, a desigualdade sócio-econômica, a injustiça social, 

o desemprego e a fome, dentre outras (Ristum, 2001; 2005). As desigualdades sociais 

também foram causas citadas nos estudos de Adorno (2002) e Minayo et al (1992).

Um ponto  que  merece  atenção  no  estudo  das  causas  da  violência  reside  na 

relação entre esta e a pobreza. Esta relação tem sido trazida à discussão e a pobreza tem 

sido considerada um fator de causalidade, dando uma falsa impressão de causa e efeito 

que na prática não se observa, ou pelo menos não de maneira tão linear. Os estudiosos 

(Zaluar et  al,  1994; Emery et  al.,  1998; Brinceño-Léon, 1999, 2002; Minayo,  1997; 

Pinheiro et al.,1993; Adorno, 2002) evidenciam que não existe essa relação linear de 

causalidade  entre  pobreza  e  violência,  entretanto  sublinham  que  a  maioria  dos 
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criminosos  ou  infratores,  bem  como  de  vítimas  da  violência,  pertence  às  classes 

populares.

 De acordo com Briceño-Léon (2002) a relação entre violência e pobreza não é 

tão clara, visto que os países mais pobres da américa latina – Haiti, Bolívia e Peru – não 

figuram entre aqueles com os mais altos índices de homicídios, o mesmo acontecendo 

dentro dos países, onde a violência reside sobretudo nos grandes centros, em vez de 

ocorrer nas regiões mais pobres. Diante disso, o autor sugere a hipótese de que é o 

empobrecimento e, sobretudo, as desigualdades sociais e não a pobreza em si, que têm 

elevado os índices de violência urbana nesses países. Minayo parece seguir na mesma 

direção quando afirma que:

Não  são  apenas  os  problemas  de  natureza  econômica,  como  a  pobreza,  que 

explicam a violência social,  embora saibamos que eles são fruto, são causa e 

efeito e, ainda, elemento fundamental de uma violência maior que é o próprio 

modo organizativo-cultural de determinado povo. Ao escolher os que ‘são’ e os 

que ‘não são’ a partir das leis de propriedade, a sociedade revela sua violência 

fundamental,  como  na  dialética  hegeliana  do  servo  e  do  senhor  (Minayo  & 

Souza, 1997, pp. 519-520).

   Para Adorno (2002), o problema não está na pobreza, mas na criminalização 

dos  pobres,  afirmando,  ainda,  que  as  ações  de  combate  à  violência  são  voltadas, 

sobretudo, contra as delinquências cometidas por cidadãos pobres. 

Diante  da  grande  variedade  de  causas  da  violência  apontadas  pelos 

pesquisadores do tema, Ristum (2005) buscou a sistematização dos fatores causais a 

partir da classificação em função do modo como o ambiente em que elas se encontram 

está relacionado aos que praticam a violência. O modelo proposto pela autora baseou-se 
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no utilizado por Brofenbrenner, nos estudos que objetivaram identificar fatores de risco 

para a ocorrência da violência doméstica, nos quais o autor classifica os fatores causais 

em: características individuais, contexto social imediato, contexto ecológico mais amplo 

e contexto socio-cultural.

Ristum (2005) estabeleceu duas grandes categorias: causas contextuais e causas 

pessoais. As primeiras foram divididas em duas subcategorias, de acordo com maior ou 

menor proximidade em relação aos agressores:  causas contextuais  distais e  causas 

contextuais proximais. A autora salienta que mesmo as causas pessoais relacionam-se 

com os contextos proximal e distal e que a classificação proposta tem mais um sentido 

de organização do que de separação conceitual.

De  acordo  com  a  autora,  as  causas  contextuais  distais citadas  com  maior 

frequência  nos  estudos  sobre  as  causas  da  violência  são  aquelas  produzidas  pela 

conjuntura econômica,  social,  política e cultural,  sobre as quais cita,  como exemplo: 

pobreza,  fome,  miséria,  desemprego,  discriminação  e  marginalização  social,  má 

distribuição  de  renda,  impunidade,  abandono  de  crianças,  cultura  da  violência  etc. 

Ristum (2005) complementa afirmando que essas causas são responsáveis por moldar o 

modo de ser e de funcionar de uma sociedade.

As  causas  contextuais  proximais  tratam  de  eventos  que  se  relacionam  à 

violência  e  que estão  presentes  no ambiente  dos  indivíduos  que praticam violência. 

Aqui temos, por exemplo, os modelos de violência nos diversos espaços como casa, 

escola,  rua  ou  meios  de  comunicação,  desorganização  na  estrutura  familiar,  uso  da 

punição no disciplinamento em casa, na escola ou nas variadas instituições.

Como foi possível observar ao longo do tópico, as causas da violência tratam-se 

ainda  hoje  de  um assunto  infindo,  com vários  estudos  que  apontam  em direção  à 
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existência de vários fatores, com algumas concordâncias e muitas divergências. O que 

há de consenso entre os estudiosos é o caráter multicausal da violência, a interação entre 

os  fatores  causais  e  a  atuação  de  fatores  contextuais  e  pessoais  na  constituição  da 

violência (Assis & Souza, 1999; Chesnais, 1999; Ristum, 2005). O que parece, a olho 

nu,  é  que  os  índices  de  violência,  bem como os  diversos  tipos  dessas  práticas  têm 

crescido em um ritmo bastante acelerado e os estudos sobre o tema precisam dar conta 

de toda a complexidade que o envolve.
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Capítulo 2

As violências nas escolas brasileiras

O estudo acerca da questão da violência escolar tem revelado que a percepção do 

fenômeno tem se modificado ao longo do tempo, a partir dos diferentes enfoques que 

vêm sendo dado à questão. De acordo com Abramovay (2002), as primeiras análises 

diziam respeito à violência do sistema escolar, principalmente da ordem de professores 

contra alunos, sendo reveladas, sobretudo, na forma de castigos corporais e punições; na 

contemporaneidade, os estudos são multidisciplinares e o que tem despertado a atenção 

de sociólogos, psicólogos, educadores, psicopedagogos, além de outros profissionais é a 

questão da violência praticada entre alunos ou destes contra a propriedade, como por 

exemplo, atos diversos de vandalismo. Surgem ainda as análises de violências de alunos 

contra  professores  e  a  violência  do  poder  da  instituição,  na  forma  denominada  por 

Bourdieu (2001) de violência simbólica.  A multiplicidade de definições de violência 

implica em diferentes enfoques dos estudos sobre o tema, os quais têm procurado o 

aprimoramento das definições da violência  escolar,  na tentativa de abarcar  as várias 

peculiaridades do fenômeno neste espaço.

De acordo com Charlote e Émin (1997) a dificuldade na definição de violência 

escolar se dá não só pelo fato de tratarmos aqui de um fenômeno de difícil delimitação e 

abrangência, mas também porque falar em violências nas escolas envolve dois conceitos 

de representações sociais expressivas: infância e escola. O primeiro transmite a ideia de 

inocência e o segundo a de um lugar de paz e aprendizado. Os autores propõem uma 

definição de violência escolar em três níveis:
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1. Violência: golpes, ferimentos, agressões, roubos, crimes, violência sexual;

2. Incivilidades: humilhações, xingamento, desrespeito;

3. Violência simbólica ou institucional: compreendida como a falta de sentido 

na  escola;  o  desprazer  que  este  ambiente  proporciona;  a  obrigação  em 

permanecer  naquele  ambiente  e  de  aprender  sobre  assuntos  que,  muitas 

vezes, não são do interesse dos alunos etc.

Embora se trate de um fenômeno de difícil delimitação, conforme Charlote e 

Émin (1997),  a definição proposta por esses autores parece abrangente à medida em 

que foram inseridas na definição diferentes tipos de violência como a física, psicológica 

e simbólica.  

Abramovay  (2002)  nos  chama  atenção  para  o  fato  de  que  no  exterior  são 

utilizados  diferentes  termos  para  designar   a  violência  que  ocorre  nas  escolas.  Nos 

Estados Unidos, por exemplo, fala-se em delinquência juvenil. Na Inglaterra, defende-

se que o termo violência escolar só faz sentido quando da violência entre professores e 

alunos ou em atos que causem suspensão, atos disciplinares e prisão.

Para Debarbieux (1996), devemos considerar:

1.  Os crimes e delitos tais como furtos, roubos, assaltos, extorsões, tráfico 

e consumo de drogas etc., conforme qualificados pelo Código Penal;

2.  As incivilidades, sobretudo, conforme definidas pelos atores sociais;

3.  Sentimento  de  insegurança,  ou,  sobretudo,  o  que   denomina-se 

“sentimento de violência” resultante dos dois componentes precedentes, 

mas também oriundo de um sentimento mais geral nos diversos meios 

sociais de referência.
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Em  artigo  que  teve  por  objetivo  realizar  um  balanço  da  produção  sobre  a 

violência escolar no Brasil, Sposito (2001) revela que os estudos eram, na década de 

1980 e início da década de 1990, realizados principalmente por organismos públicos da 

educação, associações de classe e, menos frequentemente, por instituições privadas de 

pesquisas ou por pesquisadores vinculados às universidades.

No início dos anos 1980, período em que a questão da violência  nas escolas 

surge como um problema de interesse público, o foco estava localizado nas práticas 

internas às escolas,  produtoras de violência,  como as punições e castigos imputados 

pelos  professores.  Outro  fator  de  preocupação  dizia  respeito  à  segurança  dos 

estabelecimentos de ensino, que deveriam ser protegidos contra depredações e invasões, 

ações  que  ocorriam  principalmente  quando  dos  períodos  ociosos.  Procurava-se 

preservar as escolas de “elementos estranhos”, adolescentes ou jovens moradores das 

redondezas, aparentemente sem vínculo com as instituições de ensino,  aos quais era 

atribuída a condição de marginais (Sposito, 2001). Paralelamente, acirrava-se a luta pela 

democratização dos estabelecimentos de ensino, que deveriam ser mais abertos, com 

práticas menos autoritárias e que favorecessem o ingresso e permanência de alunos das 

classes sociais menos favorecidas no sistema formal de ensino.

Na  década  de  1990  a  violência  escolar  passa  a  tomar  novos  contornos. 

Observam-se práticas violentas entre os pares de alunos ou entre esses e os professores, 

o que, de acordo com Sposito (2001), amplia e torna mais complexa a compreensão do 

fenômeno observado. 

Abramovay (2002) considera que, embora incipientes, por apontarem situações 

regionais,  os primeiros estudos sobre violência escolar realizados no Brasil,  revelam 

essa  modificação  nos  tipos  de  violência  observados  nas  escolas,  passando  de  atos 
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violentos  contra  o patrimônio,  como depredações  e pichações  na década de 1980, a 

violências interpessoais, na década seguinte. 

Em  estudo  realizado  em  cidades  da  periferia  de  Brasília,  Abramovay  et  al. 

(1999) apontaram que para 37,3% de seus entrevistados a escola não era espaço para a 

prática de violência; para 46,7% era um local de média violência e para o restante, 16% 

dos  jovens,  a  escola  se  constituía  como  um espaço  de  muita  violência.  Na mesma 

pesquisa, os jovens apontaram como espaços de muita violência: as festas, shows, bailes 

e  televisão.  A família  foi  apontada  por  75% desses  jovens  como local  para  a  não-

violência. O Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e 

Tratamento  do  Delinquente  [ILANUD],  a  partir  da  observação  da  disseminação  da 

violência interpessoal dentro das escolas, realizou no final da década de 1990 um estudo 

sobre vitimização no espaço escolar. Os resultados mostram que as modalidades que se 

destacaram foram: furtos de objetos de pequeno valor (48,1%), ameaças de agressão 

(36,5%), pertences danificados (33,1%) e agressão física por colega (4,6%). O estudo 

concluiu que as instituições de ensino da cidade de São Paulo não estavam, naquele 

momento, em um quadro de violência generalizada. 

2.1.  Violência  urbana:  dos  arredores  para  o  interior 

das escolas

Outro enfoque passou a ser dado pelas pesquisas sobre violência  nas escolas 

ainda nos anos 90. Tratava-se da relação entre violência urbana e escola. De que modo a 

crescente onda de violência observada do lado de fora dos muros escolares adentravam 

os estabelecimentos de ensino? Havia relação entre o aumento da violência nos grandes 
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centros urbanos e as práticas violentas observadas nas escolas? Essas questões, dentre 

outras, passaram a fazer parte das indagações dos pesquisadores do tema.

Seguindo Abramovay (2002), para uma melhor compreensão da violência nas 

escolas é necessário atentar para fatores que se relacionam tanto ao interior (variáveis 

endógenas)  quanto  ao  exterior  (variáveis  exógenas)  das  escolas.   Dentre  os  fatores 

internos à escola, a autora cita: a idade e série dos alunos; as regras e disciplina dos 

projetos  pedagógicos;  o  impacto  das  punições  imputadas  e  o  comportamento  dos 

professores  em relação  aos  alunos  e  à  prática  educacional.  Dentre  os  externos  são 

lembrados: questões de gênero; racismo; xenofobia; características sociais das famílias; 

influência  dos  meios  de  comunicação  e  espaço  social  das  escolas.  O  importante, 

segundo a autora,  é não isolar um único fator como possível  causa do problema da 

violência,  sendo  fundamental  que  sejam  utilizados  nas  pesquisas  enfoques 

multidimensionais com abordagens transdisciplinares. 

Vários  estudos  passaram  a  dar  ênfase  a  questões  exteriores  às  escolas  na 

tentativa  de  compreender  a  relação  entre  violência  e  escola.  Os  pesquisadores 

direcionaram seu olhar  em direção  a  questões  sociais  como o narcotráfico,  o  crime 

organizado e a violência dos bairros periféricos e sua relação com a vida escolar (Costa, 

1993; Rodrigues,  1994;  Guimarães,  1995;  Paim,  1997;  Cardia,  1997).  Esses estudos 

identificaram que o clima de violência que essas crianças vivenciam em seus bairros é 

transportado  para  o  interior  das  escolas.  A  guerra  do  narcotráfico  e  a  disputa  por 

territórios nos morros do Rio de Janeiro são considerados, pelos pesquisadores, fatores 

importantes na causação da violência nas escolas públicas naquela cidade, além de ser 

responsável pela naturalização da violência no processo de desenvolvimento social das 

crianças e adolescentes daquelas regiões, gerando uma tensão que é levada ao ambiente 

escolar, afetando assim as atividades escolares.
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Para uma melhor compreensão das facetas que a violência assume ao adentrar as 

escolas  é  preciso,  segundo Abramovay (2002),  ter  uma  visão  que  inclua  o  entorno 

destas, além de detalhes de seu ambiente interno. Em sua pesquisa, desenvolvida com 

alunos, pais e professores de escolas públicas e privadas de diversas capitais brasileiras, 

a autora identificou que o entorno da escola se constitui como o local onde ocorre a 

maior parte das práticas violentas, de acordo com alunos e professores. Destacam-se 

como  problemas  centrais:  precariedade  da  sinalização  e  insegurança  no  trânsito,  o 

acesso a bebidas alcoólicas, segurança e policiamento precário e presença de gangues e 

traficantes nas proximidades das escolas. De acordo com a pesquisadora, não houve um 

consenso com relação à presença de policiamento no entorno das escolas com o intuito 

de conter a violência.  Houve muitos relatos afirmando a presença de traficantes nos 

arredores  das  escolas,  que  se  utilizam,  muitas  vezes,  dos  próprios  alunos  para  a 

distribuição das drogas, sobretudo dentro das escolas.

Um número expressivo de alunos (1/5 do total) e de professores (1/4 do total) 

afirmou que é no interior das escolas onde as práticas violentas são mais comumentes 

observadas, destacando-se, como problemas, aspectos relacionados à estrutura física da 

escola e à disciplina dos alunos.

Consideramos de grande relevância no estudo da violência um levantamento de 

questões correspondentes ao contexto escolar, tanto interno quanto externo, além das 

interações  interpessoais.  Essas  questões  são  as  mais  diversas:  número  de  alunos  e 

profissionais  da  escola,  forma  de  avaliação  do  rendimento  escolar,  condições  dos 

materiais  educativos,  existência  ou  não  de  espaços  físicos  destinados  à  recreação, 

condições de iluminação e sinalização das ruas que circundam as escolas, interações 

interpessoais, dentre outras tantas questões.
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Clabaugh e Clabaugh (2005) realizaram uma análise das interações sociais em 

Columbine  pré  e  pós-massacre,  ocorrido  no  ano  de  1999,  quando  dois  alunos 

adentraram a Columbine  High School  e  abriram fogo aleatoriamente,  matando doze 

estudantes e um professor e ferindo mais de 30 outras pessoas. Nos dias seguintes ao 

massacre, que findou com o suicídio dos dois adolescentes, foram descobertas na escola 

várias bombas espalhadas por diferentes espaços.

Clabaugh e Clabaugh (2005) destacaram que é comum, nos Estados Unidos, em 

casos de violências de grandes proporções que ocorrem nas escolas, como foi o caso do 

massacre de Columbine, que psicólogos e psiquiatras, sobretudo os ligados ao FBI – 

Federal  Bureau  of  Investigation,  realizem  relatórios  detalhados  com  os  perfis  dos 

autores do massacre, revelando características de personalidade e psicopatologias. Os 

autores chamam de erro de atribuição a tentativa de compreender esse tipo de fenômeno 

a partir do perfil dos autores. Segundo eles, há uma rede de variáveis envolvidas, boa 

parte delas de origem social. 

Vieira, Mendes e Guimarães (2009) sublinham que os rótulos provenientes desse 

tipo de relatório podem estimular uma série de problemas de discriminação, além de 

procedimentos constrangedores dentro das escolas. Aparelhos com detectores de metais, 

a  revistas  de  estudantes  e  o  policiamento  dentro  das  escolas,  são  alguns  dos 

procedimentos drásticos que têm sido adotados em algumas escolas norte-americanas 

como prevenção  a  esse  tipo  de  violência  em suas  instituições  de  ensino,  entretanto 

Killingbeck (2001) afirma que esse tipo de medida de segurança, além de não evitar 

tragédias, acaba por causar um desconforto na população, que pode superestimar o risco 

de morte que seus filhos correm dentro das escolas.
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Seguindo o mesmo ponto de vista  de  Clabaugh e  Clabaugh (2005),  Stephen 

Thompson e Ken Kyle (2005) afirmam que, em lugar de nos preocuparmos com traços 

que compõem o perfil de quem praticam ações como massacres, devemos voltar nosso 

olhar  para  os  perfis  dos  meios  onde  os  massacres  ocorrem  e  como  estudantes 

despreparados para tais ambientes podem responder aos mesmos. 

2.2. A violência contra o professor: a pauperização do 

trabalho docente

O  estudo  da  violência  nas  escolas  não  pode  prescindir  de  uma  observação 

cautelosa para o trabalho dos docentes nas instituições de ensino, sobretudo porque as 

condições  pessoais  e  de trabalho  destes  profissionais  está  diretamente  relacionada  à 

qualidade de ensino ofertada, bem como à atuação ou não nas práticas de enfrentamento 

da violência escolar.

Nesse sentido, Gatti (1996) afirma a necessidade de realizar investigações sobre 

as  identidades  dos  professores  que,  segundo  a  autora,  são  profissionais  que  vêm 

sofrendo nos países em desenvolvimento grandes transformações no cotidiano de seu 

trabalho. Uma das mudanças mais evidentes refere-se ao aumento no quadro de alunos. 

A escola se transformou numa instituição de massa, ou seja, o que importa não é tanto a 

qualidade do ensino ofertado, mas fundamentalmente o número de alunos matriculados. 

Matricular seus filhos em instituições de ensino fundamental é obrigação dos pais ou 

responsáveis que sofrerão as penalizações previstas em lei se não o fizerem. O que antes 

era  privilégio  quase  exclusivo  das  elites,  ou  a  esperança  de  um  futuro  melhor,  é 

atualmente ao mesmo tempo direito e dever, não importando se ambos, família e aluno 
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desejam a matrícula, visto que ela é obrigatória não apenas pela lei, mas pela cobrança 

social  por  escolarização  (Gatti,  1996;  Gomes  &  Pereira,  2009).  Com  essa  grande 

ampliação no número de alunos, verifica-se uma maior heterogeneidade sócio-cultural 

entre os alunos. Além disso, há o impacto de novas formas metodológicas de tratar o 

conhecimento e o ensino. Essas modificações não foram, entretanto, aliadas a políticas 

educacionais que pudessem atuar no sentido capacitar o professor para essa realidade e, 

especialmente, no sentido de valorizar a profissão docente (Gatti, 1996). A identidade 

revela, segundo Gatti (1996), um modo de ser e estar no mundo num dado momento 

histórico, interferindo nas perspectivas de formação do profissional, bem como na sua 

forma  de  atuação;  associadas  à  identidade  estão  a  motivação,  os  interesses,  as 

expectativas, as atitudes além de todos os outros elementos que juntos determinam o 

modo de atuação do profissional.

De  que  professor  estamos  falando?  Quem  é  esse  profissional  sobre  o  qual 

depositamos  as  esperanças  e  a  responsabilidade  em  educar  nossas  crianças?  Quais 

representações  tais  profissionais  têm  de  si?  De  que  modo  essas  representações 

interagem na formação e atuação desses profissionais?

Gatti (1996) nos dá algumas pistas revelando que, de maneira geral, os docentes 

não  têm suas  expectativas  satisfeitas,  embora  a  natureza  da  insatisfação  não  seja  a 

mesma para todos os docentes. Para aqueles com melhores condições financeiras, as 

insatisfações  repousam  na  falta  de  reconhecimento  social  e  nas  dificuldades  para 

desenvolver métodos de aprendizagens  adequados aos seus alunos. Para os docentes 

cujo nível socioeconômico familiar é mais baixo, as insatisfações se revelam nos baixos 

salários, na falta de condições para a realização de um bom trabalho, nos problemas 

relativos à sua própria formação, nas más relações de trabalho, na indisciplina de seus 

alunos e nas demandas extraclasse.
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A  profissão  docente  é  desvalorizada  pela  sociedade  nos  dias  atuais  e  essa 

desvalorização se reflete nos baixos salários e desrespeito à profissão.  De acordo com 

estudo realizado  em nível  nacional,  por  Bosi  (1997),  o  grande  problema do ensino 

fundamental no Brasil é a remuneração do professor que é escassa como se fosse ele um 

operário não qualificado (Ristum, 2001).

A  esse  respeito,  Fernandes  e  Orso  (2010)  consideram  que  os  processos  de 

precarização,  pauperização  e  proletarização  caminham  de  modo  interlaçados.  A 

precarização docente está ligada à pauperização e vice-versa, e ambas articulam-se à 

proletarização. Os autores entendem que o trabalhador docente realiza seu trabalho na 

condição de proletário, uma vez que este é o trabalhador que não tem autonomia no que 

realiza, por não possuir os meios de produção, que vive de salário e que nesta categoria 

inserem-se todos aqueles que, para viver, são obrigados a alienar sua força de trabalho. 

Os autores concordam com Tumolo e Fontana (2008) quando estes associam o trabalho 

docente ao trabalho fabril, à medida em que o primeiro foi paulatinamente incorporando 

as  características  do  segundo,  tais  quais  a  padronização,  a  repetitividade  e  a 

fragmentação.

Seguindo a mesma premissa de proletarização do trabalho  docente,  Fidalgo,  Faria  e 

Mendes (2008) revelam haver uma hierarquização no modo de organização do processo 

escolar que se nota a partir da

separação entre  concepção e execução;  da perda de autonomia  por parte dos 

docentes; da excessiva regulamentação do ensino; da perda de controle sobre o 

processo e sobre o produto do trabalho; da simplificação do trabalho docente a 

rotinas  preestabelecidas;  da  degradação  das  condições  de  trabalho;  e  do 

achatamento salarial (p.66).
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Costa  (2009)  concorda  com  os  autores  anteriores  quanto  ao  caráter  de 

proletarização do trabalho docente, destacando o empobrecimento dos professores de 

educação básica, a precarização profissional, a perda do controle sobre seu trabalho e a 

negação da peculiaridade do trabalho docente. A esse respeito, Junqueira e Muls (1997) 

afirmam que o professor financia o sistema público de ensino com os parcos salários 

que recebem.
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2.3. O professor e a violência escolar

As  transformações  sociais  e  do  sistema  escolar  trouxeram  consigo  uma 

preocupação marcante  com as  questões  que envolvem as violências  nas  escolas.  Os 

professores têm papel importante tanto na percepção da existência de práticas violentas 

entre  os  alunos,  como  na  intervenção  em  relação  a  tais  práticas,  visto  que  esses 

profissionais  mantêm um contato mais direto com os mesmos. Além disso, o papel do 

professor  nas  escolas  vai  além do exercício  da docência,  compreendendo ainda,  em 

conformidade com Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), a atuação na organização e gestão 

da escola e a produção de conhecimentos pedagógicos.

Parece paradoxal esperar que os professores, cuja precarização profissional já foi 

aqui mencionada, assumam papel tão fundamental na instituição escolar. As condições 

de  convivência  e  de  trabalho  nas  escolas  não  têm  sido  das  mais  favoráveis.  Os 

currículos  e  regulamentos  não  fazem  sentido  e  não  atendem  às  demandas  sociais; 

professores, alunos e funcionários tem se constituído como um grupo fragmentado e as 

relações tem se pautado do desrespeito e violência (Abramovay & Rua, 2002).

Esse clima escolar, conforme Abramovay et al (2006), é refletido no desinteresse 

dos  alunos;  na  falta  de  respeito  destes  para  com  professores  e  funcionários;  na 

indiferença dos alunos pela presença dos professores em sala de aula e na sala de aula 

como cenário de agressão contra o professor ou contra os pares.

Para Gomes e Pereira (2009), um dos pontos importantes é que não é possível 

realizar o processo de aprendizagem e educação sem um mínimo de ordem na sala de 

aula  e no estabelecimento de ensino.  Entretanto,  tal  ordem é obsoleta,  imposta  pela 

escola tradicional e não funciona mais. Gomes (2005) complementa afirmando que toda 
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comunidade  escolar  deve  então  compartilhar  definições  comuns  das  situações  de 

conflito e compactuar minimamente com um sistema de normas de convivência social, 

o que não é uma missão fácil.

De acordo com Barroso (2003), a relação entre disciplina e aprendizagem tem a 

sua  gênese  na  organização  pedagógica  escolar  pública.  Sendo  ambas,  disciplina  e 

indisciplina igualmente violentas, a violência está na raiz da organização escolar. Além 

da violência na escola, existe a violência da escola e a violência para com a escola e, 

nesse contexto, tanto os professores quanto os demais educadores além dos educandos 

tendem a ser algozes e vítimas. 

Nogueira (2003) afirma que as violências que ocorrem em meio escolar, tanto no 

brasil quanto em outros países, são decorrentes tanto das situações de violência social 

que adentram os estabelecimentos (violência na escola), como podem ainda expressar 

modalidades  de ação que surgem no próprio ambiente  escolar (violência  da escola). 

Para a autora, as múltiplas violências que se observam em meio escolar abrigam uma 

série  heterogênea  e  complexa  de fenômenos,  dentre  eles  o  bullying  escolar.  Ristum 

(2010) fala  ainda das violências  contra  a escola,  caracterizada pela  pauperização  do 

trabalho  docente,  falta  ou  ineficácia  de  políticas  de  valorização  da  educação  e  do 

magistério voltada para a formação do professor, proletarização do magistério dentre 

outras condições que, segundo a autora, formam um cenário

... propício à escalada da violência, tanto em relação ao que adentra os muros 

escolares quanto ao que se processa nos seu interior, a partir de sua dinâmica 

institucional.  Antes  caracterizada  como externa  à  escola,  a  violência  passa  a 

fazer  parte do cotidiano escolar,  transformando uma realidade para a qual os 

professores, de modo geral, se sentem despreparados (Ristum, 2010, p.70).
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Em conformidade com Gomes e Pereira (2009) acreditamos que as mudanças no 

mundo e na sociedade fizeram emergir um novo aluno que clama por uma nova escola e 

um novo professor. Essa nova escola precisa reaprender a ensinar, reelaborar a cultura 

pessoal  e  profissional.  Esse  novo  professor  necessita  desenvolver  a  capacidade  de 

libertar-se das amarras que o prendem às representações de escola e educação (Pacheco, 

2008; Damasceno, 2007) que devem ser superadas.

Lortie (2002) indica algumas especificidades do magistério e da socialização do 

professor em sua formação inicial e no trabalho. As funções que as pessoas exercem as 

modelam até certo ponto desenvolvendo, assim, uma cultura própria daquela profissão, 

como no caso a de docente.  Segundo o autor,  os estudantes aprendem, sobretudo,na 

prática, abruptamente, isolados no dia-a-dia das salas de aula, sem uma base teórico-

prática adequada, em um difícil processo de socialização.

A questão,  sobretudo no Brasil,  é a de que existe um abismo entre o que se 

imagina  da profissão docente  e  o  que ela  realmente  é.  Esse hiato tem conduzido  a 

pesquisas e mudanças na formação inicial do magistério em alguns países europeus. Na 

Inglaterra, os professores se formam em um curso sanduíche, utilizando seu tempo de 

modo que 80% são despendidos em experiências práticas, com o apoio de professores e 

o restante do tempo na universidade. O destaque aqui está na existência de uma equipe 

de  supervisão  aos  professores  iniciantes.  Por  outro  lado,  na  França  a  formação  é 

centrada  nas  instituições  de  educação  superior,  com  a  realização  de  oficinas  e 

dramatizações que incluem, entre os temas, a questão das violências nas escolas. Neste 

país,  segundo  (Duru-Bellat  &  Van  Zanten,  2006),  os  novos  docentes  trabalham de 

forma mais isolada, sem a ajuda de outros profissionais no sentido de supervisioná-los, 

resultando em uma intensa auto-socialização no início do trabalho docente. Na Holanda, 
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existe um programa de formação docente no qual os alunos são acompanhados até o 

terceiro ano de profissão. O programa é constituído por estágios que vão se tornando 

mais longos progressivamente e envolvem teoria e prática. Os professores responsáveis 

pela supervisão das experiências dos iniciantes – estas discutidas em pequeno grupos – 

acompanham entre 9 e 15 alunos no mínimo duas vezes por semana (Gomes & Pereira, 

2009).

De qualquer modo, o que aqui merece destaque é que o processo de socialização 

dos  professores  na  sua  ocupação  é  de  grande  relevância,  visto  que  é  a  partir  deste 

processo  que  o  docente  vai  construir  subjetivamente  sua  personalização  do  papel 

profissional, emergindo daí os diferentes tipos de mestre que podem, segundo Felouzis 

(2000), ser mais ou menos eficazes, sendo características importantes a liderança e o 

carisma.

De acordo com Gomes e Pereira (2009), o que chega aos professores brasileiros, 

por  meio  da  formação  inicial  e  continuada  referente  à  questão  das  violências  nas 

escolas,  deixa  a  desejar.  Segundo  os  autores,  existe  um abismo  entre  o  que  já  se 

produziu  sobre  o  tema  das  violências  e  o  que  efetivamente  chega  aos  professores 

durante sua formação, mesmo sendo os docentes o alvo principal de ações de formação 

continuada, em se tratando de programas que visam a superar as violências nas escolas 

(Ortega & Rey, 2002; Ortega, 2002; Blomart, 2002; Artinopolou, 2002; Filmus et al., 

2003). Isso faz com que os professores se sintam despreparados diante de situações 

conflituosas,  o  que  agrava  suas  tensões  e  prejudica  sua  saúde,  conferindo-lhes 

sentimentos  de  impotência,  derrota,  medo,  insegurança,  tristeza  e  frustração.  Surge, 

ainda, o arrependimento por ter optado pela docência, resignação e desmotivação para o 

desenvolvimento de suas atividades (Silva, 2009).
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Em levantamento realizado por Silva (2009), constatou-se que os professores 

não reconhecem o papel da escola na constituição das subjetividades de seus alunos, e 

de sua importância, consequentemente, na perpetração do uso da violência. Os docentes 

não  reconhecem ainda  seu  papel  de  mediadores  das  relações  sociais.  Outros  dados 

levantados  no  estudo  indicam que  os  professores  possuem uma  noção  religiosa  ou 

biologicista  da violência,  responsabilizando o indivíduo – no caso os alunos – pelas 

práticas  de  violência  e  pelo  aumento  do número  de  ocorrências  dessas  práticas  nas 

escolas, seja por carência afetiva, pelo uso de drogas ou pela necessidade de educação 

familiar e religiosa. 

Fajardo, Minayo e Moreira (2010) não só reafirmam a importância do professor 

como mediador  na formação  de subjetividade  de seus  educandos,  como inserem na 

discussão a questão da resiliência na educação escolar. Para os autores, a resiliência

 ...  não nasce com as pessoas, mas pode-se constituir  em uma qualidade que 

emerge  da  relação  com  outras  pessoas  e  com  o  meio  em  que  se  vive, 

caracterizando-se, dessa forma, a prática docente,  o conjunto de processos de 

vida que possibilitaria a superação de dificuldades e violências (Fajardo, Minayo 

& Moreira, 2010, p.770).

A  importância  da  promoção  da  resiliência  no  contexto  escolar  reside  no 

estabelecimento  de  vínculos  de  sociabilidade,  na  promoção  de  atitudes  e 

comportamentos positivos e na reafirmação de valores, dentre outros, evitando assim, o 

isolamento  social  que  leva  a  problemas  como  violência  e  discriminação.  Para  a 

construção  de  uma  escola  resiliente,  segundo  Marques  (2008),  é  necessário  que  os 
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professores compreendam a importância de desenvolver estratégias de fortalecimento 

das pessoas e sejam preparados para isso, aprendendo a lidar com situações conflituosas 

e adversas.

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que um dos pontos fundamentais na 

tentativa de iniciar  um enfrentamento das violências  nas escolas é a preparação dos 

professores,  na  sua  formação  inicial  e  continuada,  para  que  este  profissional  tenha 

condições de encarar as violências, sejam elas as praticadas entre seus alunos, sejam 

elas as perpetradas pela escola ou por ele próprio. O docente precisa ser formado de 

modo que suas estratégias de ação tenham fundamentos teóricos. Cabe ressaltar que não 

se espera que o professor seja o grande mártir na luta contra a violência nas escolas. 

Entretanto  considera-se  importante  seu  papel  na  construção  de  uma  outra  cultura 

escolar,  visto que falamos aqui de um profissional que ocupa,  ou ao menos deveria 

ocupar, um papel de liderança na instituição escolar.
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Capítulo 3

Bullying –   conhecendo o fenômeno  

Estudiosos de diversos países (Lopes Neto, 2005; Carvalhosa, Lima & Matos, 

2001,  Fante,  2005;Almeida,  Lisboa,  &  Caurcel,  2007;  Arseneault,  Walsh,  & 

Trzesniewski, 2006;  Freire, Simão, & Ferreira, 2006) têm voltado sua atenção para o 

fenômeno  do  bullying  escolar,  visto  que  se  trata  de  uma  questão  que  tem tomado 

proporções cada vez maiores.  Mas,  do que se trata  esse fenômeno cujo rótulo é  de 

língua inglesa e sobre o qual tanto se fala atualmente?

O bullying começou a ser estudado na década de 70, quando o pesquisador Dan 

Olweus observou em escolas da Noruega formas de interação entre os alunos que eram 

perpassadas por práticas violentas.  Iniciou neste país  suas investigações,  mesmo não 

contando com o interesse das instituições de ensino sobre o assunto. Olweus foi, então, 

o responsável  por cunhar o termo  bullying,  originado do inglês  bully,  que significa 

brigão,  valentão.  Bullying passou  a  ser  usado  então  com o  sentido  de  amedrontar, 

oprimir, para designar os diversos atos de violência praticados pelos bullies (valentões) 

contra  seus  pares.  Os  estudos  inicialmente  se  concentraram  na  Escandinávia  e  só 

passaram a chamar  a  atenção de países  como Japão,  Reino Unido,  Irlanda,  Estados 

Unidos, Canadá e Austrália nas décadas de 1980 e 1990 (Olweus, 1993). No Brasil, os 

primeiros  estudos sobre o tema foram os de Dorneles,  Grigoletti  e Canfield (1997), 

Figueira e Ferreira Neto (2001) e Fante (2005).

De acordo com Smith (2002), os estudos abrangiam comportamentos que faziam 

referência ao conceito de  bullying,  mas que eram nomeados de modos diferentes ao 

redor do mundo. Na Inglaterra, bullying, harassmente; na China, lingu, qifu; na Grécia, 
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Kano tomagha, miono;  na Itália,  aggressività,  prepotenza, violenza;  no Japão,  ijime,  

iyiagarase;  em Portugal,  abuso,  insulto,  provocação;  na Espanha,  maltrato,  meterse 

com,  rechazo;  na  Alemanha,  agressionen  unter  schülern;  na  França,  harcèlement  

quotidien.  Assim,  o  termo  bullying foi  cunhado  com  vistas  a  facilitar  seu 

reconhecimento, sua classificação, o diagnóstico e a intervenção.

De acordo com Orte (1996), falamos de um fenômeno ao mesmo tempo velho e 

novo. Velho, por tratarmos aqui de uma modalidade da violência que há muito tempo 

pode ser observada nas instituições de ensino e nova porque, segundo a autora, trata-se 

de um fenômeno que ainda precisa ser objeto de várias investigações, uma vez que se 

apresenta na desigualdade entre iguais.

Olweus (1993) define o  bullying  a partir da exposição repetida de um aluno a 

práticas negativas de outro aluno ou de um grupo deles.  Essas práticas podem ocorrer 

através de palavras, ações, contato físico, caretas, gestos obscenos, exclusão, etc. Para 

Smith (2002), o  bullying   consiste de um subconjunto de comportamentos agressivos 

que ocorrem de modo repetitivo e baseado em uma relação de desequilíbrio de poder.

A  Associação  Brasileira  Multiprofissional  de  Proteção  à  infância  e  à 

adolescência (ABRAPIA) define o bullying como 

todas  as  formas  de  atitudes  agressivas,  intencionais  e  repetidas,  que  ocorrem  sem 

motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e 

angústia,  e  executadas  dentro  de  uma  relação  desigual  de  poder.  Portanto,  os  atos 

repetidos entre iguais e o desequilíbrio de poder são as características essenciais, que 

tornam possível a intimidação da vítima. (ABRAPIA, 2000). 

Fante (2005) define o bullying como um desejo inconsciente e deliberado de 

maltratar  outra  pessoa  e  colocá-la  sob  tensão.  Para  a  autora,  os  comportamentos 
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agressivos e crueis se tornam intrínsecos às relações interpessoais, de modo repetitivo e 

também  baseados  na  desigualdade  de  poder.  O  conceito  traz  consigo  um  amplo 

significado,  de  difícil  correspondência  na  língua  portuguesa  e  embora  alguns 

denominem esse tipo de violência como “Assédio moral”, tal termo é inapropriado por 

não envolver todas as formas de bullying. Aindas egundo Fante (2005), trata-se de um 

conceito de definição muito específica,  com características próprias, não permitindo, 

assim, a confusão com outras formas de violência. No entanto, temos podido observar 

que os meios de comunicação e a população em geral têm se apropriado do termo para 

designar  todo o tipo de  violência  que  ocorre  entre  alunos  no interior  das  escolas  – 

sobretudo aquelas observáveis, como a agressão física, desprezando as particularidades 

deste fenômeno tais quais a repetitividade e a intencionalidade das ações, ou ainda, suas 

manifestações mais sutis, como a fofoca ou a exclusão social. 

Considerando  o  que  há  de  comum  em  todas  as  definições,  temos  que  o 

bullying  escolar  pode ser observado nas escolas  quando um aluno,  ou um grupo de 

alunos,  causa de modo intencional  e repetidamente  dano (s)  a  outro (s)  com menor 

poder físico ou psicológico, caracterizando assim uma relação baseada na assimetria de 

poder.

 Inicialmente, ao estudar o fenômeno da violência entre pares, Olweus (1993) 

considerava apenas as agressões físicas e verbais, ou o que, mais tarde, se convencionou 

chamar  de  “formas  diretas”  de  bullying  (bater,  empurrar,  apelidar). Com  o 

aprofundamento dos estudos, chegou-se à constatação de que algumas outras formas de 

agressões  estavam sendo deixadas  de  lado.  Tratam-se de  agressões  mais  difíceis  de 

serem observadas pela ausência de manifestações explícitas, as “formas indiretas” de 

bullying,  das quais as fofocas e propagações de rumores são as mais comuns.  Fante 

(2005) também utiliza  essa classificação  para os tipos  existentes  de  bullying.  Lopes 
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Neto (2005) acrescenta, aos tipos já citados, o cyberbulling.  Já Smith (2002) classifica 

os tipos de  bullying  em físicos, verbais, exclusão social e indiretos. E Martins (2005) 

considera melhor classificar os tipos em diretos e físicos, diretos e verbais e indiretos. 

De acordo com Ristum (2010), independente da forma com que se manifeste, 

seja ele direto ou indireto, o bullying é caracterizado pelos seguintes critérios:

1. Comportamento agressivo e intencional entre pares;

2. Comportamento  repetitivo;

3. Comportamento  que  se  estabelece  em  uma  relação  interpessoal 

assimétrica.

Os  comportamentos  agressivos  repetitivos,  intencionais  e  baseados  em 

relações  assimétricas  podem  se  manifestar  a  partir  de  agressões  físicas,  roubar  ou 

estragar  objetos  dos  colegas,  extorsão,  forçar  comportamentos  sexuais,  insultar, 

apelidar,  debochar  de  características  pessoais  dos  colegas,  excluir,  fazer  fofocas  ou 

espalhar rumores (Martins, 2005). 

Uma boa compreensão do fenômeno se faz necessária para que seja mais fácil 

para educadores e pais entenderem as sutilezas deste tipo de violência, que vai muito 

além da agressão física,  e  que  pode se  estender  por  um longo período sem que os 

adultos percebam que seus alunos/filhos estão envolvidos no cenário de bullying.

Embora se trate de um fenômeno observado em diversos contextos, a escola é 

o contexto onde o bullying é mais disseminado, devido à grande concentração de pares 

em um mesmo espaço e pela  dificuldade  dos responsáveis  adultos,  nas escolas,  em 

observar  todos  os  comportamentos  agressivos  e  intervirem  prontamente  (Paias  & 

Almeida, 2009). As práticas podem ser observadas nos mais diversos locais das escolas, 

com uma predominância  maior  nas salas de aula e nos espaços ocupados durante  o 

recreio (ABRAPIA, 2000; Fante, 2005; Ristum, 2008).
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Embora apelidos ou comentários maldosos direcionados aos colegas de sala de 

aula sempre tenham existido em todas as escolas ao redor do mundo,  temos podido 

observar  com  alguma  facilidade  um  aumento  nas  práticas  destes  e  de  outros 

comportamentos  agressivos,  que  têm se  tornado  cada  vez  mais  graves.  O  bullying 

evidencia a intolerância, cada vez maior,  às diferenças e, o que é ainda pior, muitas 

vezes as práticas agressivas são banalizadas por aparecerem mascaradas sob a forma de 

“brincadeiras de crianças” ou “comportamentos próprios da idade”(Ristum, 2010).

 Esse é  um mito  que existe  em torno dese tipo de prática  e  que precisa  ser 

desfeito, visto que os comportamentos de bullying vão além das brincadeiras de criança, 

atividade que, para um bom observador, trata-se de uma tarefa sem grandes dificuldades 

de ser identificada, tanto por algumas características observadas em praticamente todas 

as espécies estudadas por aqueles que pesquisam o brincar, quanto pela sua visibilidade 

e  altos  níveis  de  atividade.  Em  se  tratando  da  espécie  humana,  essa  identificação 

apresenta  ainda alguns elementos  facilitadores,  uma vez que,  diferentemente do que 

ocorre com outras espécies, os humanos emitem sinais característicos do ato de brincar, 

como o riso e a descontração, que facilitam ainda mais a observação de um episódio de 

brincadeira (Yamamoto & Carvalho, 2002).

A  definição  do  brincar  é  perpassada  por  valores  culturais  e  cabe  aos  seus 

estudiosos estabelecer critérios de avaliação para julgar se o que observam trata-se ou 

não de uma atividade lúdica. Nesse sentido, contextualizar a brincadeira é um ponto que 

Brougère (2004) considera fundamental para seu estudo e definição e, no Brasil, vários 

pesquisadores têm comprovado essa necessidade.

Pesquisas  realizadas  com  populações  bem  específicas  (Bichara,  1999/2002; 

Santos,  1999;  Moraes  &  Otta,  2003;  Gosso  &  Otta,  2003)  são  reveladoras  de 

brincadeiras bastante específicas. Daí decorre o fato de que o pesquisador precisa estar 
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bastante familiarizado com a cultura local para não incorrer no erro de definir como 

brincadeira comportamentos que naquele lugar, ou em determinadas condições, não se 

caracterizam como tal. Fica claro aqui que estamos falando de um fenômeno complexo 

cuja identificação não pode ser feita de modo descontextualizado.

Pellegrini e Smith (1998) sinalizam que a definição do brincar deve levar em 

consideração sua complexidade e seu caráter  multifatorial,  propondo assim um olhar 

sobre os aspectos  psicológicos,  comportamentais  e contextuais  que fundamentam ou 

precedem  a  brincadeira.  Todavia,  o  brincar  também  pode  ser  definido  a  partir  da 

observação  de  suas  consequências,  ou,  por  assim  dizer,  dos  comportamentos  que 

sucedem a atividade, por exemplo, uma brincadeira de luta só pode ser classificada com 

tal se, após o embate, as crianças permanecerem juntas e em harmonia. 

Todas essas considerações acerca do brincar implicam na necessidade de um 

olhar atento por parte dos profissionais que circundam essas crianças nas escolas no 

sentido de observar o que realmente é brincadeira e identificar, o mais breve possível, o 

envolvimento de seus alunos nas práticas de bullying.

3.1. Fatores gênero e idade  

Entre as variáveis que exercem influência sobre o bullying,  duas são de grande 

importância  tanto  no  que  se  refere  à  incidência  quanto  às  formas  com  que  se 

apresentam: a idade e o gênero dos envolvidos.

Os  estudos  do  bullying  revelaram diferenças  em suas  incidências,  práticas  e 

consequências de acordo com o gênero e a idade dos envolvidos (Lopes Neto, 2005; 

Ortega, 2005; Arenault, Walsh & Trzesniewski, 2006). 
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Os meninos  são os principais  agressores quando o assunto é violência  física, 

roubar ou estragar objetos dos colegas,  extorsão de dinheiro,  forçar comportamentos 

sexuais ou, como designado pelos estudiosos, bullying direto (Ortega, 2005).Os estudos 

indicam que o maior número de vítimas e também de agressores é do sexo masculino 

(Fontaine & Rèvellèire, 2004; Ortega, 2005).

Em estudo realizado em escolas primárias na Nicarágua, Ortega (2005) contou 

com 50,3% dos participantes do sexo feminino e 49,7% do sexo masculino. As idades 

variavam entre 8 e 22 anos de idade. A autora fez uma ressalva com relação ao amplo 

intervalo  de  idades  da  amostra,  explicando  que  incluiu  em sua  pesquisa  alunos  de 

escolas primárias, não descartando assim os jovens adultos que, por alguma razão, não 

concluíram os estudos primários e o faziam no momento da pesquisa. Os resultados 

confirmam  que  os  meninos  são  as  maiores  vítimas  de  bullying,  com  45,8%  dos 

participantes  tendo afirmado sua condição  de vitimização.  Do mesmo modo,  são os 

meninos  os  maiores  perpetradores  de  violências  contra  seus  pares,  com 42,6% dos 

entrevistados. Este estudo aponta que os meninos surgem em número maior tanto como 

vítimas quanto como agressores em todas as formas de bullying. Ortega aponta que se 

faz urgente a compreensão da rede que compõe a vida relacional desses meninos, bem 

como das normas e valores que perpassam essas relações. 

Vários  estudos  (Bonica,  Arnold,  Fisher,  Zeljo,  &  Yershova,  2003;  Crick  & 

Bigbee, 1998; Lagerspetz, Björkqvist, & Peltonen, 1998) identificaram que os meninos 

tendem a apresentar,  na maioria  das vezes,  agressão do tipo  física enquanto que as 

meninas  se  envolvem com maior  frequência  em práticas  que  envolvem fofocas  ou 

propagação  de  rumores.  Por  outro  lado,  segundo  as  pesquisas  de  Espelage,  Holt  e 

Henkel (2003) e Underwood, Galen & Paquete (2001) não existem diferenças de gênero 

na agressão que envolvem fofocas ou boatos. 
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Na mesma direção que Ortega (2005), Crick e Grotpeter (1995) e Lagerspetz et 

al.  (1998)  explicam a diferença  de gênero no envolvimento  em práticas  violentas  a 

partir da relação que meninos e meninas estabelecem com seus pares. A maior parte das 

crianças escolhem como pares crianças do mesmo sexo e isso acaba por resultar em 

modos de socialização diferentes entre meninos e meninas. Enquanto que no grupo de 

meninos a força física é um critério de grande relevância para a inserção e permanência 

entre  os  pares,  entre  o  grupo  de  meninas  o  que  exerce  maior  influência  são 

características como intimidade, a coesão, a inclusão ou exclusão do grupo de pares. 

Assim sendo, é de se esperar que os meninos se utilizem de agressões físicas, incluindo 

abusos  físicos,  para  alcançar  ou  manter  sua  filiação  em  um  grupo  de  pares  que 

considerem popular. Por outro lado, a forma como se organiza o grupo das meninas 

facilita  o  uso  de  práticas  de  bullying que  envolvam  exclusão  do  grupo  de  pares, 

propagação de boatos, etc.

Do mesmo modo  que  as  meninas  se  inserem de  maneira  mais  efetiva  nas 

práticas que envolvem exclusão, humilhação, ameaças, difamações, apelidos, chamados 

de  bullying  indireto ou,  ainda,  agressão  social,  também  as  crianças  mais  novas  se 

inserem com maior prevalência nesse tipo de prática. As meninas são também as mais 

envolvidas  em  problemas  de  ajustamento  na  escola  quando  vítimas  de  bullying  

(Areneault, Walsh & Trzesniewski, 2006). Segundo esses pesquisadores, ser vítima de 

bullying durante  os  primeiros  anos  escolares  contribui  para  problemas  de 

comportamento e ajustamento escolar das crianças em tenra idade.

Em estudos  que  relacionava  obesidade  e  bullying,  Griffiths,  Wolke e  Page 

(2006)  revelaram  que  crianças  de  todas  as  idades  atribuem  qualidades  negativas  e 

preconceituosas a seus pares obesos, que, por sua vez, são vitimizados pelos colegas. 

Aqui, foram também encontradas diferenças de sexo com relação ao envolvimento no 
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bullying. Segundo o estudo, tanto meninas quanto meninos obesos tendem a ser vítimas 

dessas  práticas,  mas  os  meninos  obesos  tendem  ainda  a  se  envolver  em  práticas 

violentas como autores.

Os  vários  estudos  realizados  em  diferentes  países  apontam  em  direção  a 

diferenças de gênero no envolvimento nas práticas de bulling e nas formas de incidência 

dessas  práticas.  Há  uma  prevalência  maior  de  meninos  envolvidos  em  práticas  de 

bullying, quer seja como vítimas, quer seja como perpetradores da violência. As formas 

de bullying também diferem de acordo com o gênero e idade dos envolvidos. Meninas e 

crianças  menores  se  envolvem  mais  frequentemente  em  práticas  que  envolvem 

exclusão, humilhação, propagação de rumores. Entretanto, com o passar dos anos, essas 

práticas vão diminuindo (Ortega, 2005).

Sobre a maior incidência de meninos entre os envolvidos com o bulling, e dos 

mesmos  em  práticas  que  envolvem  a  violência  física,  Beaudoin  e  Taylor  (2006) 

apontam  que  o  bullying  geralmente  acontece  nas  culturas  nas  quais  os  meninos 

precisam provar que são durões, ou seja, são socializados a pensar na agressão como 

opção, muitas vezes única, para a resolução de seus problemas. 

3.2 Quanto aos protagonistas  

Para uma melhor compreensão do bulling, é útil esclarecer as características que 

dizem respeito  aos  papeis  assumidos  pelos  indivíduos  envolvidos.  O  bullying  é  um 

‘fenômeno relacional’ e seu cenário é composto por protagonistas que são classificados 

de acordo com os papeis sociais que desempenham e que só existem uns e função dos 

outros (Ristum, 2010). 

Smith (2002) apresenta duas propostas de composição do cenário do bullying, 

apresentando seus protagonistas de acordo com os papeis desempenhados: na primeira 
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delas, compõem o cenário o intimidador, a vítima e os espectadores. As vítimas, por sua 

vez,  podem  ser  passivas  ou  agressivas,  sendo  que  as  últimas  podem  ainda  ser 

provocadoras ou intimidadoras-vítimas; na segunda proposta de Smith, fazem parte do 

cenário  os  intimidadores  líderes  –  os  que  iniciam  a  agressão  –,  os  intimidadores 

seguidores – aqueles que se juntam aos líderes –, os reforçadores – os que incentivam os 

intimidadores e riem das vítimas –, os defensores, os circunstantes – os que ficam à 

margem – e as vítimas.

  Fante (2005), assim como Olweus (1993), apresentaram um cenário composto 

pelos seguintes protagonistas:

1. Vítima típica – aquela que serve de “bode expiatório” para um grupo. Em 

geral  é  tímida  ou reservada  e não reage às  provocações.  Normalmente, 

apresenta  alguma característica  que  a  destaca  dos  demais,  que foge  do 

padrão imposto por determinado grupo. Podem ser magrinhas ou gordas, 

altas ou baixas demais etc.;

2. Vítima provocadora – Aquela que provoca determinadas reações contra 

as  quais  não  possui  habilidades  para  lidar.  Segundo  os  autores,  essas 

vítimas invocam a agressão que sofrem e não conseguem reagir a mesma.

3. Vítima agressora –  Aquela que reproduz os maus-tratos sofridos contra 

outra vítima ainda mais fraca e vulnerável. Isso aciona o efeito cascata do 

bullying.

4. Agressor – Aquele que vitimiza os mais fracos. Normalmente apresenta 

aversão às normas, não aceita ser contrariado ou frustrado, é destemido e 

popular;
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5. Espectador –  Aquele  que  presencia  os  maus-tratos,  mas  não  participa 

deles.  Os  espectadores  passivos não  tomam  qualquer  atitude:  não 

defendem as vítimas, tampouco se juntam aos agressores; calam-se diante 

das  cenas  que  presenciam,  normalmente  por  medo  de  se  tornarem  as 

próximas vítimas o por achar que tal situação não lhes diz respeito.  Os 

espectadores  ativos,  que,  embora  não  participem  ativamente  das 

agressões, manifestam apoio aos agressores aplaudindo, dando risada, ou 

às vítimas, livrando-as das agressões ou chamando um adulto para fazê-lo.

Já  Lopes  Neto  (2005)  evita  falar  em agressores  e  vítimas,  propondo  que  o 

cenário do bullying consta de autores, alvos, alvos/autores e testemunhas. Essas últimas 

podem assumir  os  papeis  de  auxiliares,  incentivadoras,  observadoras  ou  defensoras. 

Ristum (2010) apresenta uma proposta semelhante a de Lopes Neto, com  um cenário 

composto por: alvos ou vítimas, alvos/autores, autores e testemunhas.

Reunindo  todas  as  propostas  de  protagonistas  apresentadas  acima,  Antunes 

(2010) constata que existem então dois tipos de agressores – os líderes e os seguidores; 

três tipos de vítimas – passivas ou típicas, agressivas provocadoras e vítimas ativas, que 

também intimidam os outros; e ainda quatro tipos de testemunhas – as que reforçam a 

intimidação, as que participam ativamente dela, aquelas que apenas observam e as que 

defendem os colegas. 

Os autores apontam algumas características  relacionadas  aos protagonistas do 

cenário de bullying. As vítimas se caracterizam por manifestar uma tendência à timidez, 

falta de assertividade,  com baixo autoconceito,  insegurança,  são mais introvertidas e 

com baixa autoestima, se percebem como menos competentes e, no caso das meninas, 

menos  aceitas  socialmente.  As  vítimas  apresentam  ainda  pouca  habilidade  para 

responder às agressões de seus pares, menos habilidades sociais e de comunicação. As 
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vítimas provocadoras tendem, segundo os estudiosos, a apresentar um perfil de conduta 

hiperativo  e  instabilidade  emocional.  Por  outro  lado,  os  autores  tendem  a  ser 

autoconfiantes,  destemidos,  são populares e não gostam de ser contrariados (Gómez, 

Gala,  Lupiani,  Bernalte,  Miret  & Barreto,  2007;  Ristum,  2010;  Fante,  2005;  Lopes 

Neto, 2005).

Vale destacar, como enfatiza Ristum (2010), o aspecto dinâmico e relacional das 

relações: não há agressor sem vítima e esta não existe sem agressor, assim como não há 

espectadores se não houver os protagonistas. Também os protagonistas dependem dos 

espectadores, seja para aplaudir ou reprovar os agressores, seja para apoiar as vítimas ou 

contribuir  com seu sentimento de humilhação.  Esses papeis só existem, portanto,  de 

modo  inter-relacionado  e  tentar  identificá-los  isoladamente  ou  ignorar  seu  caráter 

dinâmico pode levar a uma falsa compreensão do bullying.

3.3 Quanto aos fatores causais  

As pesquisas sobre as causas do  bullying apontam em direção a uma grande 

diversidade de fatores que levam à prática desse tipo de comportamento abusivo. Esses 

fatores vão desde questões referentes ao inatismo da agressividade até a aprendizagem 

de  comportamentos  através  de  programas  de  televisão,  passando  por  problemas  de 

ordem familiar  e escolar.  O grande problema,  segundo Antunes (2010), é que esses 

fatores não têm sido problematizados pelos pesquisadores do tema.

 Fatores econômicos, sociais e culturais, aspectos inatos de temperamento e 

influências familiares, de amigos, da escola e da comunidade são considerados de risco 
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para a manifestação do bullying e causam impacto na saúde e desenvolvimento (Lopes 

Neto,  2005).  Segundo  Fante  (2005)  as  causas  estão  tanto  em  questões  inatas  dos 

agressores quanto na sociedade. Para citar algumas, temos carência afetiva, ausência de 

limites, práticas educativas violentas, ausência de modelos educativos, necessidade de 

reproduzir contra outros os maus-tratos sofridos em casa, escola ou comunidade. A falta 

de religiosidade também é um dos fatores apontados por Fante (2005), assim como o 

fizeram Pereira (2002) e Pedra (2007). 

A violência que observam ou sofrem em casa também é apontada como um 

dos fatores que levam as crianças a se inserir no contexto do bullying, seja como autores 

ou  como vítimas.  O estudo  realizado  pela  ABRAPIA (2000)  revelou  que  80% dos 

“agressores”,  afirmaram  a  necessidade  de  reproduzir  contra  outros  os  maus-tratos 

sofridos  em casa ou na escola.   Pinheiro (2006)  e Smith  (2002) parecem seguir  na 

mesma direção  em suas  pesquisas.  De acordo com Pinheiro (2006),  frequentemente 

crianças que testemunham relações baseadas na violência dentro de casa caracterizam-

se como possíveis alvos ou autores de bullying. Os que sofrem diretamente a violência 

dos pais tendem a se caracterizar como vítimas ou vítimas agressoras. Smith (2002) 

segue a mesma linha de pensamento quando afirma que os intimidadores-vítimas são 

provenientes,  muitas  vezes,  de  famílias  violentas.  Este  autor  indica  três  tipos  de 

variáveis  envolvidas  no  bullying:  as  sociais  e  comunitárias,  as  escolares  e  as 

individuais. As primeiras, dizem respeito aos níveis de tolerância da sociedade no geral 

e da comunidade particularmente para com comportamentos agressivos. As escolares se 

referem ao ambiente escolar no geral. Já as últimas, as variáveis individuais, se referem 

a características da personalidade do indivíduo indicando os riscos de o indivíduo ser 

vítima ou agressor.
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Smith (2002) aponta ainda para algumas características individuais que podem 

ser  consideradas  como causais  entre  os  autores  deste  tipo  de prática:  temperamento 

facilmente irritável, ter tido uma educação repressora ou ter tido pais com histórico de 

intimidações quando em idade escolar. Por outro lado, as possíveis causas levantadas 

pelo autor para se tornar uma vítima são: não ser heterossexual ou de etnia branca, ter 

baixa  autoestima,  ser  portador  de  alguma  deficiência,  bem  como  ser  portador  de 

necessidades educacionais especiais.

Olweus (1993) indica, no entanto, que o fator principal para um indivíduo se 

envolver em práticas de bullying seria a falta de carinho e afeto por parte das famílias 

tanto permissivas quanto violentas. O autor indica que as vítimas tendem a pertencer a 

famílias que se caracterizam como tendo uma educação restritiva e excesso de proteção 

pelos  pais.  Lopes  Neto  (2005)  concorda  com  Olweus  (1993)  quanto  às  práticas 

familiares, afirmando que, embora não haja estudos precisos sobre os modos educativos 

das famílias que favoreçam o desenvolvimento de alvos de  bullying,  algumas práticas 

podem ser  consideradas  como  facilitadoras,  a  saber:  proteção  excessiva,  tratamento 

infantilizado e o papel de bode expiatório quando da frustração dos pais. Para Olweus 

(1993),  há  três  razões  inter-relacionadas  que  explicam  porque  as  crianças  praticam 

bullying,  a saber: necessidade de poder, satisfação em causar sofrimento a outros e as 

recompensas, que de alguma forma recebem com esse comportamento. 

As razões  apontadas  por  Olweus (1993)  nos  levam a questionar  acerca  dos 

valores culturais que estão sendo transmitido às crianças e adolescentes na atualidade. 

De que modo o contexto incentiva as práticas de bullying?

Estamos imersos em uma cultura que funciona sob os discursos do capitalismo, 

individualismo, do patriarcado, adultismo, racismo, homofobia e intolerâncias das mais 

variadas e o modo como as instituições se estruturam acabam por refletir  os valores 
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condizentes  com  tais  discursos.  As  escolas  não  estão  imunes  a  esse  modo  de 

estruturação social e estão pautadas num enredo de competição como único instrumento 

de  estímulo,  regras  inquestionáveis  e  avaliações  que  supervalorizam  as  notas  em 

detrimento do processo de aprendizado (Beaudoin e Taylor, 2006).

De acordo com Beaudoin e Taylor (2006), algumas pessoas reagem bem a esse 

modo de estruturação social,  enquanto outras vivem essas estruturas como bloqueios 

que limitam suas opções e ações, o que as autoras chamam de  “poder limitador da 

cultura e do contexto no processo de gerar soluções”  (p.22). As pressões vindas da 

cultura invadem o ambiente escolar com discursos que interagem de modo a limitar as 

opções do indivíduo, causando bloqueios que trazem implicações para o clima escolar, 

favorecendo a ocorrência do bullying. Os bloqueios contextuais, citados pelas autoras, 

tratam-se  de  pressões  invisíveis  que  limitam  as  possibilidades  de  jeitos  de  ser  do 

indivíduo. Os bloqueios funcionam de modo a impedir a reflexão sobre certas opções. 

Ou, como explicam as autoras:  “Os bloqueios contextuais  funcionam de tal forma a 

impedir  os  indivíduos  de  imaginarem  certas  opções.  Por  exemplo,  a  opção  de  um 

menino  abraçando  outro  menino  afetuosamente  geralmente  sofre  um  bloqueio  nas 

culturas patriarcais e homofóbicas”        (p. 203). As autoras apontam alguns bloqueios 

contextuais  existentes  nas  escolas:  recompensas  e  punições,  regras  que  sempre 

existiram, desempenho a todo custo, avaliação, diferenças culturais e mal-entendidos, 

hierarquia.  Alguns exemplos de como agem os bloqueios apontados por Beaudoin e 

Taylor (2006):

Opção 1: “Você poderia optar por simplesmente deixar por isso, não reagir aos 

aborrecimentos”.
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Bloqueio à opção 1: “Você não pode porque foi criado para ser durão; se você 

deixar por isso, ninguém vai respeitá-lo. Se você não gosta de alguma coisa, 

tem o direito de mostrar isso e ficar frustrado/agressivo”.

Opção 2: “ Você poderia expressar frustração de outra maneiras”.

Bloqueio à opção 2: “Você não pode, pois não quer parecer um maricas ou um 

fracote. Você conhece as consequências”.

Nessa mesma direção estão os estudos de Catini (2004) e de Yoneyama e Naito 

(2003).  A  primeira  afirma  que  a  exaltação  do  consumo,  da  competitividade  e  do 

individualismo forma um caldo cultural que, no Brasil, da mesma forma que conduz ao 

tráfico e à drogadição, propiciam também a existência do  bullying.  Para Yoneyama e 

Naito (2003), uma escola com relações pautadas no autoritarismo, com exigências de 

aprovação que levam à competitividade e ao individualismo, é um fator de estresse e um 

possível determinante para a existência de práticas de bullying.

3.4. Quanto às consequências  

No  que  concerne  às  consequências,  as  pesquisas  indicam,  para  as  vítimas, 

problemas  de  ordem  física  e  emocional,  de  curto  e  longo  prazo  e  nos  diferentes 

contextos.  No  âmbito  escolar,  podem  ocorrer  desinteresse  pela  escola,  déficit  de 

aprendizagem, evasão escolar, absentismo, queda de rendimento. No âmbito da saúde 

física e  emocional,  a  baixa na resistência  imunológica  e  na autoestima,  o stress,  os 

sintomas  psicossomáticos,  transtornos  psicológicos,  a  depressão  e  o  suicídio  são  as 

conseqüências citadas (Lopes Neto, 2005; Olweus, 2009).
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As pesquisas relatam, ainda, as consequências para agressores e espectadores. 

Para  os  primeiros,  ocorre  o  distanciamento  e  a  falta  de  adaptação  aos  objetivos 

escolares,  a  supervalorização  da  violência  como  forma  de  afirmação  de  poder, 

possibilidade  de  envolver-se  em  futuras  condutas  delituosas,  além  da  projeção  de 

condutas violentas na vida adulta. Para os espectadores, que abrangem a maior parte dos 

alunos, podem surgir sentimentos de ansiedade, insegurança, estresse, medo de serem as 

próximas  vítimas,  o  que  também  pode  ocasionar  problemas  de  ordem  social  e 

educacional (Fante, 2005; Lopes Neto, 2005; Olweus, 2009). 

Um dos  fatores  que  contribuem para  o  crescimento  do  número  de  casos  de 

bullying é o fato de que se trata de uma forma de violência de difícil identificação por 

parte dos familiares e da escola, uma vez que grande parte das vítimas se cala mediante 

ameaças  de  seus  agressores,  com  medo  de  sofrer  represálias,  por  achar  que  são 

merecedoras da violência sofrida, com vergonha em admitir sua condição de vítima ou, 

ainda,  por  acreditar  que  não  será  ouvida  em suas  queixas.  Por  outro  lado,  muitos 

espectadores se calam porque têm medo de se tornarem as próximas vítimas (Fante, 

2005;  Lopes  Neto,  2005;  Olweus,  2003).  Os  agressores,  por  sua  vez,  nem sempre 

apresentam problemas  óbvios  de  comportamento  ou  se  mostram  engajados  em tais 

práticas. Alguns deles, inclusive, revelam grandes habilidades sociais, sobretudo com 

seus  professores  e  outros  adultos.  Tal  característica  se  verifica  principalmente  entre 

meninas. Por essa razão, é frequentemente difícil para os adultos observar ou até mesmo 

imaginar  que  tais  estudantes  estejam  envolvidos  em  práticas  de  bullying (Olweus, 

2003).

Não raramente ouvimos coisas do tipo: “Também sofri humilhações na escola e  

nem por  isso  fiquei  traumatizado” ou  “Todo  mundo  passa  por  isso,  mas  não  sai  

matando os outros por aí” ou ainda “Ninguém morre de bullying”. Talvez essa visão 
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naturalizada da violência entre alunos aliada ao fato de que as consequências só são 

observadas quando extremas, facilite a existência das práticas de bullying. 

As  crianças  e  os  adolescentes  não  são  atingidos  pelo  fenômeno  de  maneira 

uniforme,  mas  segundo  Lopes  Neto  (2005),  há  uma  relação  direta  entre  as 

consequências e frequência, severidade e duração dos atos de  bullying. O suicídio ou 

assassinato são consequências extremas que envolvem alguns protagonistas deste tipo 

de violência, entretanto estão longe de serem as únicas. O bullying,  muitas vezes, vai 

dilacerando os envolvidos de modo sutil e silencioso. Isso tem se verificado, sobretudo, 

diante de uma nova modalidade de bullying, advinda com a modernidade e o avanço da 

tecnologia: o  cyberbullying.  Trata-se de intimidações e, especialmente, humilhações a 

partir do uso de variadas tecnologias, o que implica em uma larga disseminação das 

práticas de violência e na difícil identificação do agressor.
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3.5 Programas institucionais

Em decorrência do notável crescimento das práticas de violência no interior dos 

estabelecimentos de ensino, escolas do mundo inteiro têm se utilizado dos mais variados 

métodos de segurança. Muros e grades altas, detectores de metais, monitoramentos dos 

alunos através de câmeras de vídeo e seguranças particulares, dentro e fora da escola. 

Chega-se ao ponto de montarem blitz, com cães farejadores e aparelhos de raios X para 

vistoriar as mochilas dos alunos, transformando todos em suspeitos. Entretanto, segundo 

Fante (2008), essas iniciativas têm o objetivo de combater apenas as formas explícitas 

de  violência,  não  sendo  eficazes  para  a  erradicação  do  bullying,  que  se  manifesta 

sobremaneira de modo velado e sutil, sendo confundido, muitas vezes, com brincadeiras 

próprias da idade.

Segundo a mesma autora, essas estratégias de segurança adotadas por algumas 

escolas brasileiras e por muitas ao redor do mundo não são eficientes diante de práticas 

que envolvem insultos, intimidações, apelidos cruéis e constrangedores, gozações que 

magoam  profundamente,  acusações  injustas,  atuação  de  grupos  que  hostilizam, 

ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-os à exclusão, além de danos 

físicos, psíquicos, morais e materiais (Fante, 2008). 

Na tentativa de reduzir esse tipo de comportamento,  algumas iniciativas vêm 

sendo implantadas  em escolas  de  diversos  países.  No Brasil,  Cleo  Fante  implantou 

pioneiramente na Escola Municipal Luiz Jacob, em São José do Rio Preto, no período 

compreendido  entre  junho  de  2002  a  julho  de  2004,  um  programa  antibullying  

denominado “Programa Educar para a Paz”. A escola onde foi inicialmente implantado 

o  programa  educar  para  a  paz  era  dirigida  pela  professora  Corintha  Medeiros  e 
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compreendia 450 alunos, de 1ª a 8ª séries. Ao implantar o programa e incentivar o seu 

desenvolvimento, a escola contou com a participação de toda a comunidade escolar, o 

que  foi  decisivo  para  a  redução  do  bullying,  para  a  redução  de  outras  formas  de 

violência  escolar,  para  a  melhoria  das  relações  interpessoais  e  para  a  aprendizagem 

como um todo.

Na  primeira  fase  de  implantação  do  programa  –  conhecimento  da  realidade 

escolar  –  foi  identificado  que  67% dos  alunos  estavam envolvidos  em práticas  de 

bullying. Destes, 26% eram alvos, 22% autores e 19% alvos e autores. Após o primeiro 

semestre  de  execução  das  estratégias  psicopedagógicas  do  programa,  os  resultados 

caíram para 10% de envolvimento e ao final de dois anos, a incidência era de apenas 4% 

de bullying neste estabelecimento de ensino (Fante, 2005).

O “Programa Educar para a Paz” é um conjunto de estratégias psicopedagógicas 

que se fundamenta sobre princípios de solidariedade, tolerância e respeito às diferenças. 

Envolve toda a comunidade escolar, inclusive os pais e a comunidade onde a escola está 

inserida.  As  estratégias  do  programa  vão  desde  o  trabalho  individualizado  com  os 

envolvidos em  bullying – visando à inclusão e ao fortalecimento da auto-estima das 

“vítimas” e a canalização da agressividade em ações proativas do “agressor” – até as 

estratégias gerais, envolvendo todos da escola, inclusive os pais e a comunidade (Fante, 

2005).

Segundo  o  programa,  grupos  de  “alunos  solidários”  atuam  como  “anjos  da 

guarda”  daqueles  que  apresentam dificuldades  de  relacionamento,  dentro  e  fora  da 

escola. Grupos de “pais solidários” auxiliam nas brincadeiras do recreio dirigido, junto 

aos  “alunos  solidários”.  A  interiorização  de  valores  humanistas  e  a  discussão  de 

situações-problema  de  cada  grupo-classe  são  estratégias  que  visam à  educação  das 
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emoções, sendo desenvolvida toda semana, durante o encontro entre os tutores e suas 

turmas. Ações solidárias em prol de instituições filantrópicas são objetivos comuns a 

serem alcançados pela escola e comunidade.

Desse modo, o objetivo principal do programa, de acordo com Fante (2008), é 

erradicar o bullying  nas escolas, além de disseminar nos estabelecimentos de ensino a 

cultura da paz pessoal, da paz com o outro e com o meio ambiente, orientados pelos 

princípios da cooperação, solidariedade, tolerância e do respeito às diferenças, com base 

no fato que do mesmo modo que existe uma cultura da violência, é possível também 

difundir uma contra-cultura de paz.

Considerando o aumento das manifestações de bullying  nas escolas, o que tem 

despertado a atenção da sociedade para a necessidade de seu enfrentamento, o Centro de 

Apoio operacional da Infância e Juventude de Santa Catarina, atendendo a lei nº 14.651, 

de 12 de janeiro de 2009, autorizou a instituição do Programa de Combate ao bullying, 

de ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas públicas e privadas do 

Estado. O programa tem por objetivo fomentar no público infanto-juvenil o respeito às 

diferenças, quer sejam elas de pensamentos, culturas, cor, raça, etc.

Em  fase  de  tramitação,  encontra-se  o  projeto  de  lei  2129/11,  que  obriga 

instituições esportivas, estados e municípios a adotar medidas para combater o bullying  

no esporte. Segundo o texto do projeto, as entidades deverão incluir, em seus projetos 

esportivos, medidas educativas, de conscientização e de prevenção contra as práticas de 

bullying. 

O objetivo do programa educar para a paz, bem como dos demais programas que 

visem a combater o bullying,  não se trata de tarefa fácil, visto que depende de múltiplos 

fatores e do envolvimento de diversos atores da educação, como bem coloca Rabanni 
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(2003), que aponta a necessidade de continuamente educar-nos e educar uns aos outros 

para a paz. A autora indica também a redundância existente quando falamos de uma 

educação  para  a  paz,  uma  vez  que  pensar  em uma  educação  adequada  envolveria, 

naturalmente,  pensar  em  uma  educação  que  favorece  o  desenvolvimento  de  uma 

sociedade pacífica.

De acordo com Rabanni (2003), falar de educação para a paz é “reconstruir as 

condições históricas que levam as pessoas a criticar os modelos educacionais existentes 

a  partir  do  critério  da  paz  (p.65)”.  Segundo  a  autora,  as  críticas  aos  sistemas 

educacionais se baseiam, sobretudo, na incapacidade em promover relações de paz. Se, 

por um lado, as escolas obtêm êxito no preparo de alunos para o mercado de trabalho, 

para um futuro materialmente e profissionalmente bem-sucedido, por outro, fracassa por 

não conseguir construir uma sociedade sem violência (Rabanni, 2003).

Educar  para a  paz,  portanto,  vai  além da transmissão  de dado conhecimento 

científico, de meramente ensinar sobre a paz, sobre as formas de violências, ou ainda de 

ensinar sobre a importância do desarmamento. Trata-se de educar “sobre a paz e em 

paz”  (Rabanni,  2003,  p.  64).  Falar  em  educação  para  a  paz  não  trará  mudanças 

significativas  para os alunos se as instituições  de ensino continuarem permeadas  de 

relações e atitudes baseadas na violência.
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Capítulo 4

Método

A  decisão  acerca  do  percurso  metodológico  a  ser  seguido  durante  uma 

investigação  é  um  dos  pontos  cruciais  no  estudo  científico,  visto  que  este  precisa 

apresentar coerência com o problema e objetivos da pesquisa. 

A  metodologia  ocupa  um  lugar  de  destaque  nas  teorias  sociais,  estando 

intrinsecamente ligada à visão social de mundo veiculada na teoria. Para a produção do 

conhecimento científico, é sempre necessário que haja essa articulação entre uma dada 

teoria  e  a  realidade  empírica  e  essa  articulação  é  feita  pelo  método,  que  pode  ser 

compreendido como um conjunto de procedimentos  e  instrumental  com os  quais  se 

atingem os objetivos da investigação, ou seja, o método constitui o fio condutor para 

que essa articulação seja efetivada (Minayo, 1999; Minayo e Sanches, 1993). 

Minayo  (1999)  aponta  que,  frequentemente,  a  literatura  tem  colocado  em 

posição de dicotomia os métodos qualitativo e quantitativo e as discussões acerca dessa 

dicotomia se originam nos diferentes  modos de percepção da realidade social.   Para 

Ristum (2001), essa dicotomia é evidenciada quando se levam em consideração apenas 

“os modos particulares de obtenção de dados, ou apenas o seu caráter numérico ou não 

numérico” (p.85).

Com relação ao método quantitativo, as críticas recaem sobre a substituição do 

pesquisador  e  do  sujeito  pesquisado  por  instrumentos  validados  para  construir 

conhecimentos objetivos sobre determinado assunto, excluindo aqueles da condição de 

sujeitos do pensamento. Por outro lado, as inúmeras críticas ao método qualitativo se 
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referem, sobremaneira, à ênfase dada por essa abordagem à descrição dos fenômenos 

pelos atores sociais, em detrimento da análise dos fatos e a permeabilidade com relação 

a valores,  emoção e visão de mundo quando da análise da realidade (Ristum, 2001; 

Minayo, 1993).

De acordo com Guerra (2006), dois conceitos estão no centro do confronto entre 

as metodologias quantitativas e qualitativas: os conceitos de diversidade e saturação. O 

primeiro tenta garantir que as entrevistas serão realizadas levando-se em consideração a 

heterogeneidade dos sujeitos a ser estudados. A diversidade pode ser externa, quando se 

pretende fornecer um retrato global de uma questão, ou interna, quando o objetivo é 

explorar a diversidade dentro de um grupo homogêneo. O conceito de saturação cumpre 

duas funções: indica o momento em que o investigador deve parar a coleta de dados e 

permite generalizar os resultados ao universo de trabalho do grupo analisado. Trata-se 

de um confronto que vai do estudo da passagem da análise das regularidades para a 

análise dos processos sociais; do sentido da ação à mudança social;  da passagem da 

história  individual  à  história  coletiva;  da  representatividade  estatística  à 

representatividade social; da dedução à indução.

Ambas as metodologias, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, têm sido alvos 

de árduas críticas, entretanto Minayo e Sanches (1993) salientam que ambas constituem 

instrumentos  que possibilitam a aproximação com determinada  realidade,  sendo que 

nenhuma delas é suficiente para a compreensão total da mesma. 

O objeto das ciências sociais é essencialmente qualitativo (Minayo, 1999) e a 

delimitação do objeto de estudo deve ser feita à luz das concepções teóricas; do mesmo 

modo, a escolha metodológica deve estar intrinsecamente relacionada aos fenômenos 

pesquisados e às características do objeto de estudo (Ristum, 2001).  As metodologias 

de pesquisa qualitativas, segundo Minayo (1999), podem ser entendidas como aquelas 
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capazes de incorporar o significado e a intencionalidade como inerentes aos atos, às 

relações  e  às  estruturas  sociais,  sendo estas  últimas  consideradas  como  construções 

humanas significativas. A questão quantitativo-qualitativo e subjetivo-objetivo não deve 

ser  assumida  como  uma  questão  de  escolha  pessoal  do  cientista;  o  problema 

fundamental  deve ser o caráter  específico do objeto de conhecimento: o homem e a 

sociedade (Minayo,1999).

A abordagem qualitativa em pesquisa responde a questões muito particulares, 

focalizando  um  universo  de  significados,  motivos,  aspirações,  crenças,  valores  e 

atitudes;  procura atingir  o conhecimento de um dado histórico,  significativo  em sua 

singularidade (Minayo & Sanches, 1993), atendo-se a fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (Minayo, 1999). 

Gonzalez Rey (1999) defende a epistemologia qualitativa propondo princípios 

com consequências no nível metodológico:

1. O  conhecimento  é  uma  produção  construtivo-interpretativa.  A 

interpretação  é  um  processo  que  permite  a  integração,  reconstrução  e 

apresentação  em construções  interpretativas  dos  indicadores  obtidos  na 

pesquisa,  de  forma  a  imprimir-lhes  um  sentido  que  nunca  teriam, 

isoladamente, como constatações empíricas. 

2. O processo de construção do conhecimento  tem caráter  interativo.  Essa 

natureza interativa  considera as relações  pesquisador-pesquisado e entre 

pesquisados  e  implica  na  assimilação  de  imprevistos  da  comunicação 

humana como situações significativas para o próprio conhecimento.

3. A produção de conhecimento tem, como fonte legítima, o significado da 

singularidade. Na perspectiva qualitativa, o conhecimento científico não se 

legitima pela quantidade dos sujeitos, mas pela qualidade que expressam. 
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Os  dados  fornecidos  por  um sujeito  podem constituir-se  em momento 

significativo na produção de conhecimento, mesmo que não se repitam em 

outros sujeitos. 

Quanto à questão epistemológica das abordagens qualitativas, Minayo e Sanches 

(1993) postulam que

“... a cientificidade tem que ser pensada aqui como uma idéia reguladora 

de alta abstração, e não como sinônimo de modelos e normas rígidas. Na 

verdade, o trabalho qualitativo caminha sempre em duas direções: numa, 

elabora  suas  teorias,  seus  métodos,  seus  princípios  e  estabelece  seus 

resultados; noutra, inventa,  ratifica seu caminho, abandona certas vias e 

toma direções privilegiadas” (Minayo & Sanches, 1993, p.245).

Segundo Godoy (1995), na abordagem qualitativa, a compreensão de um dado 

objeto em estudo não pode prescindir do entendimento do contexto em que ocorre e do 

qual faz parte, assim como das pessoas envolvidas, considerando-se todos os pontos de 

vista  relevantes.  Sob esse  prisma,  a  pesquisa  no  modelo  qualitativo  enfoca  valores, 

crenças, representações, hábitos, atitudes, vivências, experiências, processos subjetivos 

e opiniões buscando aprofundar a complexidade desses fenômenos em relação com os 

processos particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão. 

Outrossim, esse modelo de pesquisa, busca a interpretação da ação social a partir 

dos  significados atribuídos pelos sujeitos pesquisados, em que a linguagem comum da 

vida cotidiana é valorizada enquanto reveladora de condições estruturais, de sistema de 

valores, normas e símbolos. 
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A  metodologia  qualitativa  procura  enfocar  o  social  como  um  mundo  de 

significados passível de investigação e a linguagem, a “fala”,  como a matéria prima 

desta  abordagem,  a  ser  contrastada  com  a  prática  dos  sujeitos  sociais  (Minayo  & 

Sanches, 1993). 

Assim,  considerando  os  objetivos  do  presente  trabalho,  utilizou-se  uma 

metodologia  qualitativa  já  que,  deste  modo,  pudemos  analisar  questões  referentes  a 

significados e ações referentes ao problema estudado. 

4.1 Os objetivos:  

1. Investigar  como  as  professoras  do  ensino  fundamental  significam  o 

bullying escolar, com base em suas falas a respeito:

a) de  como  se  configura  o  fenômeno  por  elas  identificados  como 

bullying e de como é feita essa identificação;

b) das explicações que atribuem ao fenômeno (causas);

c) das consequências do bullying que identificam;

d) da avaliação das consequências em termos de gravidade;

2. Descrever,  a  partir  do  relato  das  professoras,  as  estratégias  de  ação 

adotadas diante de situações de bullying nas escolas;
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4.2.  Participantes

Participaram deste estudo cinco professoras do nível fundamental de ensino de 

duas escolas municipais da cidade de Santo Amaro da Purificação, localizada no estado 

da Bahia. Todas as participantes foram do sexo feminino, uma vez que não havia nas 

instituições  pesquisadas  professores  lecionando  no  primeiro  segmento  do  ensino 

fundamental.  As  idades  das  entrevistadas  variaram  entre  23  e  37  anos.  Duas  das 

entrevistadas possuíam curso de formação em magistério (antigo ensino médio) e três 

possuíam  nível  superior  de  ensino,  sendo  que  uma  delas  era  pós-graduada  em 

psicopedagogia.  Duas professoras lecionavam no 3º ano do ensino fundamental  e as 

demais, no 2º ano do ensino fundamental. Problemas surgidos no decorrer do estudo 

impossibilitaram a realização de um número maior de entrevistas.

Quadro 1: perfil dos participantes do estudo

Participante Idade Sexo Curso de 
Formação

Tempo de 
Magistério

Série que 
leciona

Professora 1 23 F Magistério 2 anos 2º ano

Professora 2 23 F Magistério 2 anos 2º ano

Professora 3 35 F Pedagogia 5 anos 2ºano

Professora 4 37 F Pedagogia 
c/Pós em 

psicopedagogia

6 anos 3º ano

Professora 5 25 F Pedagogia 3 anos 3º ano

4.3. Instrumento
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Para  fins  de coleta  dos  dados,  o  instrumento  utilizado  foi  a  entrevista  semi-

estruturada que tinha por base um roteiro previamente elaborado, de modo a contemplar 

os objetivos do trabalho.  Para complementar,  foi  elaborado um quadro com práticas 

para que as professoras marcassem aquelas que consideravam violentas.  O quadro, que 

era apresentado às professoras ao final das entrevistas e tinha o objetivo de obter dados 

complementares,  era  composto  por  ações  como  bater,  empurrar,  dar  murros  ou 

pontapés, roubar objetos, amedrontar, ignorar o colega, excluir, etc. 

O roteiro  de entrevista  foi  composto  por  14 questões  elaboradas  da seguinte 

maneira:  as  onze primeiras  procuravam apreender  como as professoras  significam a 

violência  escolar,  a  partir  de  suas  causas,  consequências,  avaliação  da  gravidade, 

percepção das práticas etc.; as três últimas indagavam sobre suas estratégias de ação.

Segundo  Szymansk  (2002),  a  entrevista  tem  sido  empregada  em  pesquisas 

qualitativas como um instrumento que possibilita o estudo de significados subjetivos e 

de tópicos complexos demais para serem investigados por instrumentos construídos em 

um formato padronizado. 

Na mesma direção, Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (2002) enfatizam que a 

natureza  da  entrevista,  assim  como  seu  caráter  interativo  permite  tratar  de  temas 

complexos, explorando-os em profundidade, que dificilmente poderiam ser investigados 

adequadamente através de questionários. 

De acordo com Minayo (1993), a entrevista é entendida como uma situação que 

compreende  não apenas  um momento  técnico  da  pesquisa,  a  coleta  de  dados,  mas, 

sobretudo,  uma  “situação  de  interação  na  qual  as  informações  dadas  pelos  sujeitos 

podem ser aprofundadas pela natureza de suas relações com o entrevistador” (p.114). 
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Desse modo, propõe-se uma compreensão mais abrangente sobre a situação e os 

eventos envolvidos na entrevista, de forma a assegurar uma aproximação mais efetiva 

do pesquisador com o entrevistado. 

4.4  Procedimentos para a coleta de dados

O  primeiro  passo  para  o  início  da  pesquisa  de  campo  foi  a  escolha  das 

instituições de ensino que participariam do estudo. A opção pelas duas instituições de 

ensino fundamental que participaram deste estudo se deu a partir de conversas informais 

entre  pesquisadora  e  alunos,  que  relataram  a  ocorrência  de  inúmeras  práticas  de 

violência entre seus pares, tanto nas dependências das escolas quanto nos arredores das 

mesmas, no momento de entrada e de saída dos estudantes. 

Tendo sido selecionadas as escolas que participariam do estudo, o passo seguinte 

foi a visita feita às escolas com o intuito de solicitar, em cada uma delas, permissão para 

a realização do estudo. Primeiramente, foi feita uma visita, em cada escola, para que se 

realizasse  uma  conversa  entre  os  diretores  das  instituições  e  a  pesquisadora.  Nesse 

primeiro  encontro,  houve  a  exposição  dos  objetivos  da  pesquisa,  a  partir  da 

apresentação  de  seu  projeto  e  foi  feita  a  solicitação  para  que  os  professores 

participassem da pesquisa. Ao final desse primeiro encontro,  a pedido das diretoras, 

ficou acordado que elas próprias se responsabilizariam por comunicar as professoras 

sobre  a  intenção  de  se  realizar  o  estudo;  coube  também  às  diretoras  verificar  a 

disponibilidade das docentes em participar, voluntariamente, da pesquisa. Uma segunda 

visita foi feita com o objetivo de verificar, junto à direção, se as professoras haviam 

consentido em participar da pesquisa e, em caso positivo, fazer um primeiro contato 

entre a pesquisadora e os docentes que se dispuseram a participar  do estudo. Ainda 

100



nesse  segundo  encontro,  foram  marcados  os  dias  de  realização  das  entrevistas 

individuais.  Antes  de  cada  entrevista,  as  professoras  assinaram  um  termo  de 

consentimento livre e esclarecido.  

4.5 Análise dos dados

Os dados obtidos foram organizados  e analisados  com base na proposta de 

Bardin (1977) sobre análise de conteúdo que é, na sua acepção: 

Um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações  visando  obter,  por 

procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das 

mensagens,  indicadores  (quantitativos  ou  não)  que  permitam  inferir  sobre 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens 

(p.37).

A técnica consiste em reconhecer os núcleos dos sentidos nas falas por meio da 

presença  ou  frequência  de  unidades  de  significação  e,  em  seguida,  dispô-los  em 

categorias  para  posterior  discussão  dos  resultados.  A categorização  é  realizada  com 

vistas a possibilitar ao pesquisador fazer inferências sobre o indivíduo e seu contexto, o 

que permite ir além da literalidade das unidades do texto. Nesse sentido, de acordo com 

Guerra (2006), a análise de conteúdo é composta por duas dimensões: uma  dimensão 

descritiva, que visa a dar conta do que nos foi narrado, e uma dimensão interpretativa, 

que decorre das interrogações do analista em face de um objeto de estudo.

A análise dos dados neste trabalho foi organizada de modo a contemplar as três 

fases cronológicas de organização da análise de conteúdo propostas por Bardin (1977):
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1) A pré-análise

É o  ponto  de  partida  do  trabalho  de  análise.  É  a  organização  do  trabalho. 

Inicialmente foi feita uma leitura flutuante de todas as entrevistas, como forma de se 

estabelecer  um contato  inicial  com o  material  a  ser  analisado,  com o  que  nos  foi 

revelado nas entrevistas, permitindo-nos ser invadidos pelas primeiras impressões. Foi 

realizada  uma  organização  do  material,  com  o  objetivo  de  operacionalizá-lo  e  de 

sistematizar  as  idéias  iniciais.  Para  tanto,  um novo  documento  foi  criado.  Este  foi 

organizado de modo a facilitar a visualização de todas as respostas de cada uma das 

perguntas,  separando-as  para  uma  melhor  análise  das  respostas  de  cada  questão. 

Algumas frases ilustrativas foram sublinhadas para serem posteriormente aproveitadas 

na  apresentação/discussão  dos  resultados,  como  proposto  por  Guerra  (2006).  Em 

seguida, passamos para a segunda fase proposta por Bardin:

2) A exploração do material

Esta etapa consistiu na organização das unidades de registro. Consiste em uma 

forma de classificação do texto, de ordenar o material, que deve estar relacionada com o 

que  se  pretende  encontrar,  ou  seja,  com  os  objetivos  da  análise.  Nesta  etapa  do 

processo, as unidades de registro foram agrupadas. 

Terminada a categorização das unidades de registro, passamos, então, à última 

fase da análise de conteúdo:
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3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação

Após  as  etapas  de  pré-análise  e  de  exploração  do  material,  com  a 

categorização dos dados obtidos, foi, então, possível fazer algumas análises a partir dos 

relatos das professoras. As análises serão apresentadas no capítulo que se segue.

103



Capítulo 5

Resultados e Discussão

A relação com o todo não é estabelecida para dissolver, através de um 

princípio  universal,  a  integridade  do  particular,  mas  para  descobrir  o 

universal  do  particular,  e  através  dele...  quanto  mais  humilde  esse 

particular, maior a probabilidade  de que em sua humildade mesma tal 

particular abra o caminho para a descoberta da verdade (Rouanet, 1998, 

p. 107).

Este  capítulo  tratará  da  apresentação  dos  resultados  obtidos  no  estudo,  bem 

como de sua discussão. Cabe aqui salientar que não é pretensão deste capítulo esgotar as 

questões da violência e do bullying  escolar, mas sim, dar continuidade aos estudos da 

violência/bullying escolar,  na  tentativa  não  de  encerrar  uma  discussão  ou  apontar 

conclusões findas, mas de conhecer quais os caminhos que estão sendo tomados e o que 

podemos acrescentar a eles. Não se trata este capítulo de uma “ tentativa totalitária de 

dissolver o particular num falso universal ” (Rouanet, 1998, p. 78). Trata-se sim de uma 

valorização desse humilde particular em busca de evidências que nos permitam pensar 

acerca das questões que envolvem o fenômeno em questão. 

Para  a  caracterização  do  significado  de  bullying  escolar  para  as  professoras, 

realizou-se a  análise:  de como se configura o fenômeno por  elas  identificado como 
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bullying  e  de  como  é  feita  essa  identificação;  das  explicações  que  atribuem  ao 

fenômeno; das consequências para os envolvidos; da avaliação dessas consequências em 

termos da gravidade.  Não foi possível constatar, de modo documental, a existência de 

práticas  violentas  ou  de  desrespeito  entre  os  estudantes,  visto  que  as  escolas  não 

possuem registros dessas práticas. 

Desse modo, foram identificados e analisados os seguintes pontos:

• Configuração do fenômeno observado: nesta seção, procuramos identificar se 

as professoras percebem práticas  violentas  entre  os alunos na escola  em que 

lecionam e, caso respondam afirmativamente, como elas percebem tais relações 

de violência; assim, buscamos identificar quais os tipos de violência entre alunos 

que elas  observam nas  escolas  e  quais  são os  mais  frequentes;  investigamos 

ainda se as professoras identificam quem são os alunos que praticam violências 

– se são sempre os mesmos – e quem são os que são os alvos dessas práticas – se 

são sempre os mesmos; identificamos ainda a frequência de ocorrência dessas 

práticas e os locais na escola onde elas acontecem mais. Foi também objetivo 

dessa seção verificar se o fenômeno identificado pelas professoras confirma-se 

como  bullying e,  para  isso,  foram  levados  em  consideração  os  critérios  de 

formas e danos, a repetitividade das ações, os atores envolvidos e a assimetria de 

poder.

• Fatores causais: tratamos aqui dos fatores que as professoras identificam como 

possíveis causas para a inserção de seus alunos em práticas de violentas;

• Consequências da violência:  nesta seção, buscamos identificar,  na visão das 

professoras, quem sofre as consequências e quais são os danos produzidos pelas 

práticas de violência.
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• Avaliação  da  gravidade:  aqui,  verificamos  se,  na  opinião  das  professoras, 

existem práticas mais violentas do que outras, com base na suposição de que a 

avaliação  de  gravidade  das  ações  podem  nos  ajudar  a  circunscrever  os 

significados do bullying.

Finalizada a análise dos significados de bullying, passamos então à descrição das 

estratégias de ação adotadas pelas professoras diante de tais situações, para em seguida, 

verificar se e de que forma tais estratégias se relacionam aos preceitos do ECA e/ou a 

programas institucionais. 

5.1 Configuração do fenômeno observado

Todas as professoras participantes deste estudo revelaram identificar práticas de 

violências  entre  os  alunos  nas  escolas.  Seguindo  os  critérios  de  formas  e  danos, 

repetitividade  das  ações,  atores  envolvidos  nas  práticas  e  assimetria  de  poder,  foi 

possível inserir o fenômeno relatado pelas professoras na categoria de bullying escolar, 

o  que  poderá  ser  melhor  analisado  nos  tópicos  seguintes.  Dessa  forma,  embora  as 

entrevistas tenham sido realizadas com o uso do termo “violência entre alunos”, a partir 

daqui adotaremos o uso do termo “bullying”.  As próprias professoras inseriram, nas 

suas  falas,  o  termo  bullying, o  que  pode ser  justificado  pela  forte  disseminação  do 

fenômeno  pelos  meios  de  comunicação  nos  últimos  anos  para  caracterizar 

indiscriminadamente as diversas formas de violências que invadem o espaço escolar. 
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5.1.1 A identificação

Segundo os relatos, a percepção da existência dessas práticas pode se dar a partir 

de duas vias: 

• pela observação da dinâmica da turma:

Pelo comportamento da turma ...  É só conhecer a sua turma que você 

percebe quando tem alguma coisa errada”.

 (Professora 1)

Através  do  comportamento  da  turma.  Quando  tá  muito  agitado  tem 

alguma coisa...alguma confusão acontecendo... pode ir atrás.

(Professora 2)

Percebo  através  de  observações  durante  as  aulas.  É  só  observar  os 

alunos, conhecer cada um deles que você observa as mudanças, quando 

tem alguma coisa diferente.

(Professora 4)

• pela observação da própria prática violenta:

Percebe-se pela própria agressão, já que muitas vezes os agressores não  

se inibem e praticam diante dos demais.

(Professora 3)

Somos todos testemunhas oculares dos atos violentos.

(Professora 5)
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Duas professoras revelaram que os alunos que são vítimas desse tipo de prática 

nunca revelam  o  ocorrido,  ao  mesmo  tempo  em  que  outras  duas  entrevistadas 

indicaram que as  vítimas  de práticas  violentas  nas  escolas  relatam sua condição  de 

vitimação apenas às vezes.  O motivo apontado pelas professoras para que seus alunos 

se omitam a falar da violência da qual são vítimas, ou pelo menos relutem em falar, é o 

medo de continuar sendo alvos desse tipo de prática ou de sofrer uma retaliação por 

parte dos agressores. 

Não. Nunca relatam por medo.

(Professora 2)

As vítimas nunca relatam por medo de continuar sendo alvo de bullying.

(Professora 3)

Nem todas (relatam). Algumas chegam a ser ameaçadas e preferem não 

revelar o acontecido.

(Professora 1)

Em alguns casos, os alunos relatam o ocorrido.

(Professora 4)

Apenas uma professora afirmou que os alunos vítimas de práticas de violência 

relatam o fato.
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Além disso, as crianças que sofrem as violências sempre nos relatam os 

fatos. (Professora 5).

Embora neste estudo todas as professoras tenham afirmado que percebem as 

práticas  violentas  entre  seus  alunos,  mesmo  quando  quatro  das  cinco  entrevistadas 

tenham  falado  sobre  a  dificuldade  dos  alunos-alvo  em  comunicar  a  violência  que 

sofrem, há estudos que seguem em outra direção, quanto à percepção dos professores. 

Para Lopes Neto (2005), o fato de que as vítimas desse tipo de violência se calam a 

respeito da agressão que sofrem resultam na pouca percepção, de pais e professores, da 

existência desse tipo de prática. Assim, pais e professores, segundo o autor, subestimam 

a prevalência da violência e atuam de forma ineficiente para a interrupção ou prevenção 

dessas práticas. O mesmo autor revela ainda que a maioria dos casos de bullying ocorre 

no interior das salas de aula, sem que o professor saiba. No mesmo sentido segue Freire, 

Simão e Ferreira (2006) que revelam que “essa realidade tem um caráter escondido, 

porque as vítimas sentem medo de a denunciar” (p.159).

Os relatos das professoras, que apontam que os alunos vítimas de seus pares nas 

escolas se omitem em decorrência do medo em continuar na condição de vitimação, é 

coerente com o que a literatura sobre o tema tem revelado. De acordo com Nogueira 

(2005), os alunos-alvo geralmente são frágeis, sentem-se em condição de desigualdade 

com  os  demais,  sofrem  com  apelidos,  humilhações,  discriminações,  agressões, 

perseguições, dentre tantas outras formas de violência e, por essa razão, dificilmente 

pedem ajuda,  posição  que concorda  com a de outros  autores  (Fante,  2005;  Olweus, 

1993; Lopes Neto, 2005; Carvalhosa, Lima & Matos, 2001; Freire, Simão & Ferreira, 

2006; Gómez, Gala, Lupiani, Bernalte, Miret & Barreto, 2005). 
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No estudo realizado pela ABRAPIA (2002), os resultados indicaram que 41,6% 

dos alunos que admitiram ser alvos de práticas violentas nas escolas afirmaram não ter 

pedido ajuda aos colegas, professores ou família e entre aqueles que pediram auxílio 

para reduzir ou terminar com seu sofrimento, apenas 23,7% obtiveram êxito. 

Os dados levantados pelo Instituto Informa (2011), em pesquisa com 830 alunos 

entre 10 e 16 anos, de escolas municipais, estaduais e particulares do Rio de Janeiro, 

indicam uma diferença de gênero na decisão de falar ou não sobre a violência sofrida. 

Os resultados afirmam que as meninas (66,1%) falam mais sobre a violência que sofrem 

por parte de seus pares do que os meninos (56,7). Ainda segundo o estudo, os alunos de 

escolas municipais comunicam mais os casos de violência entre pares (70,2%), ficando 

à frente das escolas estaduais (41,3%) e das particulares (53,3%). Também neste estudo, 

os motivos apontados para não denunciar o  bullying é o medo de retaliação por parte 

dos provocadores. 

Os  relatos  das  professoras  deste  estudo,  coerentemente  com  os  achados  na 

literatura  da violência  entre  pares nas escolas revelam o silêncio das vítimas dessas 

práticas,  seja  por  receberem  ameaças  de  seus  pares  ou  por  medo  de  continuar  na 

condição  de  vítima.  Outra  possibilidade  para  o  silenciamento  das  vítimas  é  a 

naturalização das práticas de bullying, processo observado nas escolas, conforme aponta 

Ristum (2010): “Até mesmo alguns estudantes que sofrem de bullying já o veem como 

parte integrante do cotidiano escolar” (p.109). 

Por outro lado, as professoras, mesmo diante do silenciamento de seus alunos, 

parecem estar mais atentas à existência de práticas  violentas entre os estudantes nas 

escolas mesmo quando estas aparecem camufladas sob a forma de brincadeiras, o que 

contraria as afirmações de estudos anteriores (Lopes Neto, 2005; Fante, 2005), segundo 

os  quais,  tais  práticas  ocorriam  às  vistas  dos  professores  sem que  estes  tomassem 
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conhecimento  do  ocorrido.  A  maior  percepção  ou  atenção  das  professoras  para  a 

existência de práticas violentas entre seus alunos pode favorecer a quebra do silêncio 

daqueles que se encontram na condição de vítimas, uma vez que 

“ o silêncio só é rompido quando os alvos sentem que serão ouvidos, respeitados 

e  valorizados.  Conscientizar  as  crianças  e  adolescentes  que  o  bullying é 

inaceitável e que não será tolerado permite o enfrentamento do problema com 

mais firmeza, transparência e liberdade” (Lopes Neto, 2005, p. 167).
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5.1.2 Formas mais frequentes

A forma direta de  bullying  foi apontada por todas as professoras como a mais 

frequente nas escolas. As docentes citaram uma variedade de tipos de bullying  direto, 

que  vão  desde  apelidos  e  xingamentos  até  murros  e  pontapés.  Todas  as  docentes 

afirmaram observar mais de um tipo de prática de bullying direto e embora as formas de 

bullying citados tenham sido diversificados, podemos verificar que a discriminação, por 

meio  de  apelidos e  xingamentos  pejorativos,  foi  citada  pela  totalidade  das 

entrevistadas.  Segundo as docentes, essas podem ser observadas nas escolas todos os 

dias, ou “corriqueiramente”, como disse uma delas.

 As brigas (são mais frequentes). Um bate no outro, os meninos puxam os 

cabelos das meninas, xingam, tem de tudo. Todo dia é uma coisa.

(Professora 1)

Eles ficam batendo nos outros. Às vezes colocam o pé pro outro cair de 

propósito. Todo dia aparece um machucado. Tem dias que eles inventam 

um corredor pros menores passarem... daí eles se juntam e ficam dando  

cascudos nas cabecinhas  deles  e dizem que é brincadeira isso.  Só têm 

brincadeira desse jeito... de bater, de xingar.

(Professora 2)

Tem muita discriminação com as crianças. Você não pode ser feio, tem 

que ser todo bonitinho, senão eles xingam mesmo. Criança adora isso de  

colocar apelido em todo mundo. Tem a que eles chamam de baleia, de 
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quatro olhos. Tem a Chiquinha do Chaves. E olha que o Chaves é antigo  

né? 

(Professora 3)

Acho que  tem mais  preconceito  e  apelido.  Eles  adoram o  apelido.  Só  

querem  chamar  pelo  apelido  os  colegas...  ah,  os  mais  feios,  os  

gordinhos... Mas, eles ainda são pequenos. Os maiores brigam mais de  

murro.

(Professora 4)

Tem mais verbal – apelidos e xingamentos – e física – murros, pontapés,  

agressões físicas.

(Professora 5)

Esses resultados também corroboram com os encontrados  em outros estudos, 

que revelam uma maior incidência das formas de bullying direto. Estudos realizados na 

Espanha indicam que os apelidos e xingamentos foram os tipos mais citados, por um 

terço das vítimas entrevistadas, seguido das agressões físicas (Continente, Giménez & 

Adell, 2010). Na pesquisa realizada pelo Instituo Informa (2011), os tipos de bullying  

mais citados foram ofensas pessoais, deboche coletivo, humilhações públicas e apelidos 

que magoam;  estas  foram as  formas  sofridas  por  85,1% dos alunos,  sendo que,  em 

seguida, vieram as agressões físicas, com 13,4%. 

O fato de que todas as docentes afirmaram observar, entre seus alunos, formas 

de bullying do tipo direto, pode estar relacionado ao fato de que esse tipo de violência é 

mais fácil de ser identificada, uma vez que envolvem comportamentos que explicitam 
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melhor  a  existência  da  violência,  como  as  brigas  de  murros  e  pontapés.  Outra 

explicação  possível  é  o  fato  de que os alunos  que estão sob cuidados das  docentes 

entrevistadas são crianças de pouca idade, uma vez que as docentes lecionavam para 

alunos do 2º e 3º anos do primeiro segmento do ensino fundamental  e, conforme os 

estudos  do  bullying (Caravita,  Di  Blasio  & Salmivalli,  2009;  Arsenio  & Lemerise, 

2001), as práticas do tipo indireto, como aquelas que envolvem a exclusão do grupo de 

pares, são mais frequentemente observadas entre crianças de mais idade.

Existe uma maior dificuldade em detectar a existência de bullying em sua forma 

indireta, já que esta envolve modos mais sutis de intimidação (Lopes Neto, 2005; Fante, 

2005; Caravita & Di Blasio, 2009; Arsenio & Lemerise, 2001).  A literatura (Simona, 

Caravita,  Di  Blasio  & Salmivalli,  2009;  Arsenio  & Lemerise,  2001)  sugere  que  as 

formas indiretas de  bullying  são mais comuns em adolescentes e, especialmente entre 

meninas. Esse tipo de violência, segundo os estudiosos, pode exigir dos autores uma 

habilidade  sofisticada  em  manipular  psicologicamente  tanto  as  vítimas  quanto  os 

espectadores, que por sua vez, podem aceitar ou rejeitar os atos de bullying.

A  despeito  da  pouca  idade  dos  alunos  e  das  dificuldades  que  envolvem  a 

detecção de bullying do tipo indireto, o fato de não ter surgido, neste estudo, relatos de 

observações  das  formas  indiretas  da  violência  entre  os  alunos  indicam  que  as 

professoras  possivelmente  não  consideram  violência  algumas  das  práticas  inseridas 

nesta forma de bullying. Os resultados obtidos a partir do quadro de práticas (ANEXO 

3) apontam para essa direção.
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5.1.2.1 Ações consideradas violentas

Ao final das entrevistas era apresentado, às professoras, um quadro de práticas 

para  que  fossem  marcadas  aquelas  que  elas  consideravam  violentas.  O  quadro, 

elaborado com o objetivo de complementar as informações obtidas na entrevista, era 

composto  por ações  como bater,  empurrar,  dar  murros  ou pontapés,  roubar  objetos, 

amedrontar, ignorar o colega, excluir, etc. 

As formas de violência  entre  alunos que se  expressam de forma mais  direta 

foram assinaladas por todas as professoras. Assim, ao afirmarem a existência de práticas 

de bullying entre os estudantes, as professoras deste estudo observam sobretudo as que 

envolvem: bater, empurrar, dar murros ou pontapés, quebrar ou estragar objetos dos  

colegas, colocar apelidos, xingar, falar mal dos colegas ou de aspectos de seu corpo ou  

raça etc. Por outro lado, algumas práticas que ocorrem de maneira mais sutil – ignorar o 

colega, propagação de falsos rumores, exclusão do colega dos grupos de brincadeiras – 

não  são  vistas  pelas  docentes  aqui  pesquisadas  como  violência.  Dessa  forma,  não 

podemos afirmar neste estudo que não existem entre os alunos das docentes pesquisadas 

práticas de bullying do tipo indireto, uma vez que é possível que algumas dessas estejam 

a ocorrer sob os olhos destas docentes sem que elas as identifiquem como violência.
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5.1.3 Os protagonistas

O estudo dos atores do  bullying   tem sua importância no fato de ser este um 

fenômeno relacional,  cujos papeis existem uns em função dos outros. Os estudiosos 

então compõem o cenário do  bullying  de acordo com os papeis desempenhados pelos 

protagonistas  (Olweus,  1993;  Smith,  2002;  Fante,  2005;  Lopes  Neto,  2005 Ristum, 

2010).

 De acordo com a percepção das professoras, os alunos que se envolvem em 

práticas  de  bullying  são  sempre  os  mesmos,  o  que,  segundo as  docentes,  facilita  a 

identificação dos autores da violência. 

 É sempre o mesmo. Tem um lá que sempre incomoda todo mundo, não deixa  

ninguém quieto... Eu identifico sempre ... Não muda muito não. 

(Professora 1)

O traquina é sempre o mesmo. E tem mais uns dois ou três que entram no meio  

da bagunça pra bulir com quem tá quieto. 

(Professora 2)

Quem pratica violência normalmente não muda não. A gente quando vê uma 

confusão já imagina logo quem tá no meio; é o líder da turma. 

(Professora 3)

116



Identifico sim. E não muda muito não. Trabalho todos eles dão, mas é coisa  

normal de criança. É conversar na hora da aula, essas coisas. Mas, sempre tem  

um  que  incomoda  mais  e  normalmente  ele  sempre  mexe  com  mais  de  um  

coleguinha. 

(Professora 4)

Sim. Geralmente são sempre os mesmos.

(Professora 5)

Por outro lado, as vítimas nem sempre são as mesmas, embora as professoras 

afirmem que existem alunos que são mais vitimizados do que outros e, revelem ainda, 

uma tendência para práticas de bullying contra crianças com alguma diferença física ou 

de comportamento. Em alguns casos, os relatos das professoras indicam que as práticas 

violentas se realizam a partir de relações em que se evidencia a assimetria de poder. 

Ele mexe com todo mundo diferente. Não tem um só não. Mas, também sempre  

tem aquele que eles mexem mais.

(Professora 1)

Aqueles com alguma diferença eles encarnam mais.

(Professora 3)

 

Bem... normalmente são os mais fraquinhos, os menores, ou algum colega com  

algum tipo de problema.

(Professora 4)
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Eles sempre provocam as crianças tímidas, ou os menorzinhos, que não tem  

como reagir e ficam com medo de contar pra gente.

(Professora 5)

O  bullying  é praticado contra um aluno ou um pequeno grupo de alunos que, 

segundo as falas das docentes, apresentam como características a timidez, ou alguma 

diferença que os distingua dos demais. Os dados da literatura corroboram os achados 

desta pesquisa no que diz respeito a algumas características dos protagonistas. Aqui, tal 

qual afirmam os estudiosos do bullying, é possível observar, nos relatos das professoras, 

a existência de uma assimetria de poder entre os protagonistas. Assim como relatado 

neste estudo, as pesquisas apontam que os autores deste tipo de violência escolhem para 

alvos  seus  pares  com  tendência  à  timidez,  com  poucas  habilidades  sociais  e  de 

responder  às  provocações  de  seus  pares  (Gómez,  Gala,  Lupiani,  Bernalte,  Miret  & 

Barreto, 2007; Ristum, 2010; Fante, 2005; Lopes Neto, 2005).

5.1.4 Os espaços em que ocorrem

Com relação aos espaços das escolas onde são mais facilmente observadas essas 

práticas,  destacam-se: as salas de aula,  indicadas  por três professoras,  e  o pátio,  no 

horário reservado à recreação, citada pelas duas restantes.

O bullying  pode ser observado em todos os espaços da escola e para além dos 

muros escolares, nas imediações da escola nos horários de entrada e de saída dos alunos. 

Porém, a sala de aula e o pátio de recreação, locais apontados pelas professoras deste 

estudo como mais frequentes para a observação desse tipo de prática, são também os 
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locais indicados pelos demais estudos do fenômeno, que acrescentam os corredores. O 

que  varia  entre  os  estudos,  no  que  se  refere  aos  locais  mais  frequentes  para  essas 

práticas  nas  escolas,  são  as  proporções  encontradas  entre  salas  de  aula  e  pátio  de 

recreação. Contudo, os dados indicam proporções bastante semelhantes entre estes dois 

espaços. A escolha pelos agressores em praticar os atos violentos contra seus pares no 

pátio da escola, no momento do recreio, justifica-se pelo grande contigente de alunos no 

horário, sendo assim o local perfeito para a realização de práticas de provocações contra 

seus pares sem que sejam identificados facilmente, o que não ocorre nas salas de aula, 

sob a supervisão dos professores (ABRAPIA, 2000; Fante, 2005; Ortega, 1994; Ristum, 

2008; Barros, Carvalho & Pereira, 2009). 

Ristum (2008) questiona, no caso das pesquisas nas quais a maior incidência de 

práticas de bullying se dá nas salas de aula, se a atuação dos professores não estaria, de 

certo modo, promovendo ou facilitando esse tipo de prática, com propostas educativas 

pouco interessantes ou com saídas frequentes para salas vizinhas, a fim de conversar 

com as colegas. 

O quadro a seguir sintetiza os resultados discutidos nesta seção.

Quadro 2: Configuração do bullying identificado

Participante Identificação Tipos de 
violência

Formas mais 
frequentes

Espaços onde ocorrem

Professora 
1

Observação 
da turma

Direta Brigas
xingamentos

Salas de aula e pátio de 
recreação

Professora 
2

Observação 
da turma

Direta Brigas
xingamentos

Salas de aula

Professora 
3

Pela 
observação 
da agressão

Direta Discriminação
Apelidos

Pátio de recreação

Professora 
4

Observação 
da turma

Direta Preconceito
Apelidos

Sala de aula
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Professora 
5

Pela 
observação 
da agressão

Direta Apelidos 
agressões 

físicas

Pátio de recreação

5.1.5  As causas

Esta seção tratará dos fatores que as professoras apontaram como causais para as 

práticas  de  violências  entre  os  alunos  nas  escolas.  O  estudo  das  causas  para  a 

compreensão do conceito da violência escolar/bullying se justifica,  a partir da teoria 

sócio-histórica,  pela  necessidade de abarcar  o contexto de produção da violência.  A 

análise aqui realizada tomará por base o modelo de causas desenvolvido por Ristum 

(2001), a partir do modelo utilizado por Bronfenbrenner (1996).

O  modelo  ecológico  desenvolvido  por  Bronfenbrenner  (1996)  privilegia  não 

apenas o contexto, mas as diversas interações entre pessoa e ambientes. De acordo com 

Yunes,  Miranda  e  Cuello  (2003),  uma  das  maiores  contribuições  da  abordagem de 

Bronfenbrenner  reside  no  fato  de  que  ela  capacita  o  pesquisador  a  “pensar 

ecologicamente”, favorecendo que a sua análise dos fatos leve em consideração não só 

os  indivíduos,  mas  também  os  ambientes  nos  quais  ele  se  encontra,  sejam  eles 

ambientes  imediatos  ou  aqueles  mais  distantes,  dos  quais,  muitas  vezes,  ele  sequer 

participa diretamente. A abordagem ecológica considera que toda experiência individual 

se dá no ambiente  ecológico,  buscando assim a compreensão  de vários  sistemas  de 

influência, desde os mais distais até os mais próximos, que formam, em sua totalidade, 

o entorno ecológico do indivíduo (Bronfenbrenner , 1996).
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Segundo Bronfenbrenner (1996), no curso do desenvolvimento psicológico, os 

aspectos mais importantes do meio ambiente são “aqueles que têm significado para a 

pessoa  numa  dada  situação”  (p.9).  Assim,  constata-se  que  um  ponto  que  merece 

destaque nessa concepção é que o meio ambiente é importante para o desenvolvimento, 

não como ele existe na realidade objetiva, mas na maneira como ele é percebido pelo 

indivíduo (Yunes, Miranda & Cuello, 2003).

Os sistemas  que  compõem o ambiente,  de  acordo com essa abordagem,  são 

quatro,  guardam  uma  relação  inclusiva  entre  si  e  envolvem  diferentes  níveis  de 

participação  do  indivíduo:  o  microssistema,  o  mesossistema,  o  exossistema  e  o 

macrossistema. O primeiro desses sistemas é o microssistema e seria o ambiente em 

contato  imediato  com o  indivíduo,  trata-se  do  ambiente  ecológico  mais  próximo  e 

compreende  um  conjunto  de  relações  entre  a  pessoa  em  desenvolvimento  e  seu 

ambiente mais imediato, como, por exemplo, a família, a escola, a igreja, a vizinhança, 

etc.  O  mesossistema  trata-se  de  um  sistema  de  microssistemas,  ou  para  melhor 

esclarecer, é a relação entre microssistemas dos quais o indivíduo participa ativamente. 

A título de exemplo, temos as relações família-escola ou escola-igreja. Cada vez que a 

criança  começa  a  integrar  um novo  microssistema,  ou  seja,  há  a  passagem de  um 

microssistema  para  um  novo,  diz-se  que  houve  uma  “transição  ecológica”,  ou  um 

movimento no espaço ecológico daquela criança que, por sua vez, passa por transições 

ecológicas durante todo o desenvolvimento ao longo da vida. O exossistema refere-se a 

estruturas sociais que não envolvem o indivíduo de forma ativa, entretanto, influenciam 

e delimitam os acontecimentos no ambiente mais próximo. Por último, mas não menos 

importante,  está o  macrossistema,  que é o mais distante do indivíduo. Esse sistema 

inclui os valores culturais, crenças, situações e acontecimentos históricos que definem a 

comunidade na qual os demais sistemas estão inseridos e pode exercer influência neles. 
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Basta refletir, como exemplo, a respeito dos estereótipos e preconceitos existentes em 

determinadas sociedades (Bronfenbrenner, 1996; Yunes, Miranda & Cuello, 2003).

Em estudos em que se pretendiam identificar fatores de risco para a ocorrência 

da  violência  doméstica,  Bronfenbrenner  (1996)  utilizou  como  fatores  causais: 

características individuais, contexto social imediato, contexto ecológico mais amplo e 

contexto sócio-cultural. Em seu estudo com professoras do ensino fundamental, no qual 

pretendia identificar o conceito que estas atribuíam à violência, Ristum (2001), diante 

das  múltiplas  causas  da  violência  apontadas  pelos  estudos  pesquisados,  tentou 

sistematizar os fatores causais encontrados, a partir de uma classificação em função do 

modo como o ambiente em que esses fatores se encontram está relacionado aos que 

praticam a violência. A autora salienta que a classificação dessas causas tem mais um 

sentido de organização do que de separação conceitual. 

O  modelo  utilizado  por  Ristum  (2001)  para  a  classificação  das  causas  da 

violência compreende duas grandes categorias:  causas contextuais e  causas pessoais. 

As primeiras foram divididas em duas subcategorias, de acordo com maior ou menor 

proximidade  em  relação  aos  agressores:  causas  contextuais  distais e  causas 

contextuais proximais. 

De  acordo  com a  autora,  as  causas  contextuais  distais, citadas  com maior 

frequência  nos  estudos  sobre  as  causas  da  violência,  são  aquelas  produzidas  pela 

conjuntura econômica,  social,  política e cultural,  sobre as quais cita,  como exemplo: 

pobreza,  fome,  miséria,  desemprego,  discriminação  e  marginalização  social,  má 

distribuição  de  renda,  impunidade,  abandono  de  crianças,  cultura  da  violência  etc. 

Ristum (2001; 2005) complementa afirmando que essas causas são responsáveis por 

moldar o modo de ser e de funcionar de uma sociedade. 
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As  causas  contextuais  proximais  tratam  de  eventos  que  se  relacionam  à 

violência  e  que estão  presentes  no ambiente  dos  indivíduos  que praticam violência. 

Aqui temos, por exemplo, os modelos de violência nos diversos espaços como casa, 

escola, rua ou meios de comunicação, desorganização ou desestruturação familiar, uso 

da punição no disciplinamento em casa, na escola ou nas variadas instituições.

Já  as  causas  pessoais  são  aquelas  próprias  aos  indivíduos  que  praticam  a 

violência e podem ser exemplificadas nas falas das professoras referentes a consumo de 

álcool e drogas, desequilíbrio emocional, estresse, temperamento etc.

A  partir  da  categorização  dos  dados  fornecidos  pelas  professoras,  foram 

identificadas  as  causas  que,  segundo  elas,  levam  seus  alunos  a  se  envolverem  em 

práticas de violência contra seus pares. 

Todas  as  professoras  indicaram,  conforme é  possível  identificar  no quadro a 

seguir,  questões familiares como causas do envolvimento das crianças em violências 

nas  escolas,  tendo  sido  classificadas  todas  as  respostas  na  categoria  de  causas 

contextuais proximais. 

Quadro 3: causas da violência/bullying escolar

Participante Causas Categoria

Professora 1
Falta de orientação familiar Causas contextuais 

proximais

Professora 2
Falta de orientação/estrutura 

familiar
Causas contextuais 

proximais

Professora 3
Extensão das práticas 

familiares/modelos de violência
Causas contextuais 

proximais
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Professora 4

A primeira causa: desestrutura 
familiar.

A segunda causa: as relações 
interpessoais entre os alunos.

Causas contextuais 
proximais

Professora 5 Contexto social/modelos de 
violência na família e comunidade

Causas contextuais 
proximais

Uma das professoras, apesar de ter apontado a falta de orientação familiar como 

causa principal para o envolvimento dos alunos em práticas de violência nas escolas, 

destacou ainda a “falta de assistência dos órgãos públicos, principalmente em bairros 

periféricos”  (Professora  1).  Embora  todas  as  professoras  tenham apontado a  família 

como fator causal, essa indicação segue duas direções: a falta de orientação/estrutura 

familiar e os modelos de violência aos quais estão expostos em casa. Cabe sublinhar 

que, embora se tenha o conhecimento de que toda família tem uma estrutura, mesmo 

não sendo essa a que é hegemônica na sociedade, foi mantida a causa falta de estrutura 

familiar da maneira como foi colocada pelas professoras. 

A falta  de  orientação/estrutura  familiar  pode  ser  observada  nas  falas  de  três 

professoras, sendo aqui exemplificada a partir da resposta da professora 4 que cita, além 

da  desestrutura  familiar,  questões  referentes  à  dificuldade  das  relações  interpessoais 

entre os alunos:

A primeira causa é a desestrutura familiar predominante na maioria das  

famílias.  A segunda causa, as relações interpessoais entre os alunos que 

devem  ser  trabalhadas  através  de  dinâmicas  diversas  e  um  projeto  

envolvendo valores durante todo o ano letivo.

 (Professora 4)
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As duas outras professoras falaram diretamente dos modelos de violência aos 

quais as crianças estão expostas por suas famílias:

Acredito que as práticas de discriminação no ambiente escolar nada mais  

é  que  a  extensão  das  práticas  familiares.  No  âmbito  familiar  são  

constantes as agressões (físicas e verbais). As crianças são muitas vezes 

espancadas,  agredidas  e  levam  esse  comportamento  para  o  espaço 

escolar.

 (Professora 3)

A professora 5, embora afirme o papel da família na transmissão de modelos de 

violência, se refere também a outros fatores causais contextuais proximais, como por 

exemplo,  a  violência  cotidiana  da comunidade  na  qual  a  escola  está  inserida  e  que 

resulta na naturalização da violência: 

Acredito que a agressividade está estritamente relacionada ao contexto  

social  no  qual  a  criança  está  inserida.  Trabalho  num  lugar  onde  as  

crianças convivem com a violência diariamente, colocando-a dentro de 

uma  normalidade.  Além  disso,  a  própria  família  age  violentamente.  

Quando  chamamos  os  familiares  para  tratarmos  das  dificuldades  

cognitivas dos educandos, os pais agem violentamente com os filhos e com 

os  próprios  professores.  Logo,  os  alunos  reproduzem  o  que  eles  

vivenciam, dentro dos muros das escolas.

 (Professora 5)

125



A visão das professoras acerca dos fatores causais que impulsionam seus alunos 

a se inserir em práticas violentas nas escolas corrobora os achados na literatura sobre 

violência escolar e, mais especificamente, bullying. O estudo de Assis e Souza (1999), 

com jovens infratores e seus irmãos não-infratores realizado nas cidades do Recife e do 

Rio de Janeiro, apontou a violência dos pais como um dos principais fatores de risco 

para  a  inserção  nas  práticas  violentas.  Segundo  essas  autoras,  relações  familiares 

baseadas em conflitos  facilitam a inserção dos jovens no mundo da violência  e  das 

drogas. Cardia (1997) segue a mesma linha de raciocínio ao afirmar que crianças que 

são  expostas  à  violência  doméstica,  quer  seja  como  testemunhas  ou  como  vítimas, 

tendem a apresentar agressividade e comportamentos anti-sociais, sobretudo no espaço 

escolar.  Os  fatores  causais  apontados  pelas  professoras,  neste  estudo,  também 

corroboram  os  resultados  obtidos  por  Ristum  (2001).  Naquela  pesquisa,  a  autora 

encontrou que 61,6% das professoras do ensino fundamental entrevistadas apontaram os 

modelos  de  violência  (em casa,  na  rua  e  na  imprensa)  como  principais  causas  da 

violência. A Falta de estruturação/organização familiar surgiu como segunda causa 

indicada pelas entrevistadas. 

A literatura sobre o bullying também segue na mesma direção. Em estudo sobre 

as  causas  do  bullying,  Lopes  Neto  (2005)  afirma,  dentre  outros  prováveis  fatores 

causais,  a  influência  da  família.  Para  Fante  (2005),  as  causas  incluem  práticas 

educativas violentas e a necessidade de reproduzir contra outros os maus-tratos sofridos 

em casa. Olweus (1993), Smith (2002) e Pinheiro (2006) também concordam com esses 

estudos e afirmam que crianças que testemunham em suas casas relações violentas se 

caracterizam como possíveis alvos ou autores de  bullying. Em estudo com 334 pais e 

filhos  israelenses,  Knafo  (2003)  encontrou  que  pais  autoritários,  embora  não 

influenciem de todo nos valores dos filhos, tendem a transmitir valores que enfatizam o 
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poder e a rejeição às minorias, o que resultaria na inserção dos filhos nas práticas de 

bullying, bem como na naturalização dessas práticas.

Ao  responsabilizar  a  família  pela  violência  praticada  por  seus  filhos,  as 

professoras – exceto a professora 5, que cita o contexto social – parecem negligenciar 

outros fatores, como por exemplo, o ambiente escolar, que pode favorecer esse tipo de 

prática ou ainda a influência do contexto sócio-cultural.

Se, por outro lado, considerarmos que a falta de estrutura/orientação familiar, 

citada por três das cinco professoras entrevistadas podem ser provenientes da conjuntura 

econômica, social, política e cultural dessas famílias, o que lhes conferiria, por exemplo, 

viver  em condição  de pobreza,  fome,  desemprego,  discriminação  ou marginalização 

social, temos então que as professoras consideram a existência de causas contextuais 

distais na problemática do  bullying,  mesmo sem citá-las diretamente, ou, ainda, sem 

compreender seu poder de produção ou de alteração das estruturas familiares. 

Isso poderia decorrer de certa “ingenuidade política” das professoras, qualidade 

identificada por Ristum (2001) em seu estudo quando da constatação de que 10% de sua 

população  pesquisada  depositou,  na  pessoa  do  político,  um  poder  quase  que 

incondicional, segundo a autora, na promoção e manutenção da violência. No presente 

estudo, a qualidade de ingenuidade política se refere ao fato de que as professoras, ao 

atribuir às famílias a culpabilização pela violência praticada por seus filhos, parecem 

abandonar  uma  discussão  política  mais  ampla  que  problematizaria  a  respeito  das 

condições  socio-político-culturais  que  culminariam  nessa  condição  estrutural  das 

famílias brasileiras, especialmente as de baixa renda.

Beaudoin e Taylor (2006) propõem uma abordagem que não culpabiliza nem a 

cultura isoladamente, nem os indivíduos, quer sejam eles os envolvidos no  bullying,  
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seus  pais  ou  educadores.  Segundo  as  autoras,  alguns  discursos  culturais  são  os 

elementos principais que colaboram para o bullying; são o que chamam de “ismos”.

O patriarcalismo convida os meninos a ser durões, a demonstrar a força física, 

ser independente, sentir-se desconfortável com demosntrações de afeto e proximidade, 

ao mesmo tempo em que convidam as meninas a se concentrar nas necessidades dos 

outros, expressar emoções, ser uma boa cuidadora (Ashton-Jones, Olson & Perry, 2000; 

Katz, 1999; Kimmel & Messner, 1998; Kivel, 1999; Pollack, 1999; Beaudoin & Taylor, 

2006).  O  capitalismo  enfatiza  o  sucesso,  definido  pelo  poder  financeiro,  a 

caracterização das pessoas em perdedoras e vencedoras, o fazer mais do que o ser, estar 

no topo de uma hierarquia (Dewey, 1989; Huntemann, 2000; Jhally, 1998; Katz, 1999; 

Beaudoin  & Taylor,  2006).  O  individualismo  focaliza  as  necessidades  próprias  do 

indivíduo, a privacidade,  o sucesso pessoal, uma vinculação mínima com familiares, 

parentes e antepassados (Beaudoin & Taylor, 2006; Dewey, 1989; Gergen, 1991). O 

racismo  associa-se  a  problemas  de  desconfiança  entre  as  raças,  torna  invisíveis  os 

valores e a riqueza da diversidade, leva a crenças limitadas, esteriotipadas (Beaudoin e 

Taylor,  2006;  Hall,  1997;  Hooks,  1996;  Kivel,  2002;  Robins,  Lindsey,  Lindsey  & 

Terrell, 2002). Por fim, temos o adultismo que minimiza “involuntariamente os direitos 

e  o  conhecimento  das  crianças  ao  assumirem  a  ideia  de  que  a  idade  determina  a 

competência do indivíduo” (Beaudoin & Taylor, 2006, p. 26). Nesse tipo de cultura, as 

crianças raramente ganham o poder de tomar decisões.

As instituições sociais se estruturam de modo a abarcar temas que componham 

os discursos dos ismos como a competição,  as regras,  as avaliações,  a punição e as 

hierarquias de poder. Vale a pena destacar que nem todas as pessoas são afetadas por 

esses discursos da mesma maneira. Na verdade, algumas pessoas convivem bem com 

esse modo de estruturação social, enquanto que outras não se adaptam e vivem essas 
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estruturas como bloqueios contextuais que limitam suas opções e identidades (Beaudoin 

& Taylor, 2006).  Alguns desses bloqueios, como a competição, as regras ou a ênfase 

exagerada às conquistas e avaliação podem, segundo as autoras, exacerbar os problemas 

do  bullying e  caberia  à  família  e  à  comunidade  o papel  de enfatizar  ou não certos 

discursos. 

Sintetizando os achados relatados nesta seção, temos que todas as professoras 

indicaram causas contextuais em detrimento de causas pessoais, que não foram citadas 

por  qualquer  das  entrevistadas  neste  estudo.  As professoras  citaram a família  como 

principal fator causador da violência praticada por seus alunos, o que indicaria, num 

primeiro  momento,  estarmos  tratando  aqui  de  causas  contextuais  proximais. 

Entretanto, como já mencionado anteriormente, se levarmos em consideração que a falta 

de  estrutura  familiar,  citada  por  três  das  professoras  como  uma  problemática  das 

famílias  é,  na  verdade,  um  problema  de  ordem  política,  social  e  cultural  e, 

considerando,  ainda,  que  uma das  professoras  cita  a  falta  de assistência  dos  órgãos 

públicos,  teremos  então,  na  problemática  do  bullying, causas  contextuais  distais 

interagindo com causas contextuais proximais.

5.1.6  As consequências

Nesta  seção  buscou-se  identificar,  como  parte  da  definição  dos  significados 

atribuídos  pelas  professoras,  quais  as  consequências  de  se  envolver  em práticas  de 

bullying. Para isso, foram feitas as seguintes questões: “Em sua opinião, quem sofre as 

consequências  das  práticas  de  bullying?” e  “Quais  seriam essas  consequências?”.  O 

objetivo aqui é compreender quem, na visão das professoras, é afetado pelas práticas de 
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violência entre alunos e de que modo essas consequências atingem o (s) envolvido (s). 

No quadro abaixo, as categorias podem ser observadas:

Quadro 4: consequências das práticas de bullying

Participante Consequências
Professora 1 Consequências físicas e psicológicas

Professora 2 Consequências físicas e psicológicas

Professora 3 Consequências educacionais e psicológicas

Professora 4 Consequências educacionais e psicológicas

Professora 5 Consequências educacionais e psicológicas

De acordo com os  relatos  das  professoras,  as  consequências  das  práticas  de 

violência  escolar  são  sofridas  por  aqueles  alunos  que se  encontram em situação  de 

vitimação, ou seja, as consequências são percebidas entre “os que não gostam de muita 

confusão”, como afirma a professora 2, ou nos alunos com menor porte físico, como 

afirma a professora 4: “os menores sofrem mais; eles sabem que os menores não podem 

fazer nada contra os maiores”. Sofrem, ainda, as consequências as crianças tímidas ou 

qualquer criança que possua qualquer diferença, como afirmam as professoras 5 e 3, 

respectivamente.

No que se refere às consequências observadas pelas professoras em seus alunos, 

constatou-se que as docentes qualificaram as consequências de acordo com os danos 

que elas produzem em suas vítimas. Desse modo, foram identificadas consequências 

físicas, educacionais e psicológicas.
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Foram  categorizadas  como  consequências  físicas  as  respostas  em  que  as 

professoras traziam os danos físicos sofridos pelos alunos vitimizados, como é possível 

observar nas falas a seguir:

 Desde um simples arranhão chegando até sangramentos.

(Professora 1) 

As consequências são os machucados que ficam por conta das agressões  

físicas. 

(Professora 2)

As  consequências  educacionais  caracterizaram-se  pela  indicação  das 

professoras a danos que interferem diretamente no rendimento escolar dos alunos ou, 

ainda, na adaptação destes junto à escola em decorrência da violência que sofrem.

Isso  é  o  que  nos  preocupa  enquanto  educadores  envolvidos  com  a 

qualidade  da  educação  dentro  da  escola.  As  consequências  são  

desmotivação, evasão escolar.... 

(Professora 3)

 

 Prejudica o bom rendimento dos alunos por causa dos conflitos existentes  

em sala de aula; dificulta as relações interpessoais da turma.

(Professora 4)

Rejeição à escola ... queda no rendimento escolar.
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(Professora 5)

Com relação às  consequências psicológicas,  foram incluídas, nessa categoria, 

tal qual o fez Ristum (2001), as respostas que faziam referência a:

1. rótulos de violência psicológica (consequências psicológicas);

2. descrição de sentimentos da vítima.

As falas que se seguem, poderão ilustrar esta categoria:

Quanto aos apelidos, autoestima rebaixada do aluno agredido.

(Professora 4)

Rejeição à escola, medo, baixa-estima, ansiedade...

(Professora 5)

Todas as professoras fizeram referência  a  consequências psicológicas,  sendo 

que  três  delas  indicaram  ainda  as  consequências  educacionais e  duas,  as 

consequências  físicas.  Com  isso,  as  professoras  confirmam  que  os  três  tipos  de 

violência não são excludentes entre si e que um único ato de violência pode produzir 

diferentes consequências, como pode ser observado.

 Aqui, um ponto merece destaque. Contrariando o apontado por diversos estudos 

sobre  a  violência,  que  indicam  que  a  violência  que  causa  danos  físicos  é  a  mais 

facilmente identificada, as docentes investigadas neste estudo citaram, principalmente, 

as consequências psicológicas e as consequências educacionais.
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Os resultados  referentes  às  consequências  concordam com a  literatura  sobre 

violência  escolar  e  bullying  no  que  diz  respeito  aos  diversos  danos  sofridos  pelos 

envolvidos nessas práticas, que podem ser de ordem física, emocional e educacional. De 

acordo com Carvalhosa, Lima e Matos (2001), uma das posssíveis causas que fazem do 

bullying – fenômeno ao mesmo tempo velho e novo – um assunto atual são as agora 

conhecidas  e  difundidas  consequências  e  efeitos  negativos  dessas  práticas  sobre  o 

desenvolvimento dos jovens envolvidos, bem como para aqueles que os circundam.

A preocupação das docentes com as crianças alvos de práticas de  bullying  se 

justifica, à medida em que são várias as consequências decorrentes da exposição a esse 

tipo  de  violência.  Crianças  que  sofrem  bullying  são  mais  propensas  a  ansiedade  e 

depressão, baixa auto-estima, a apresentar queixas físicas e psicossomáticas, suicídio e 

efeitos outros na vida adulta (Smith, 2002; Lopes Neto, 2005). Outras consequências 

para os alvos do bullying, descritas na literatura (Fante, 2005; Lopes Neto, 2005; Smith, 

2002; Carvalhosa, Lima & Matos, 2001) são:

1. Tendência a se afastar dos objetivos escolares, por enxergarem na escola 

um local desagradável e inseguro;

2. Tendência a se tornarem adultos inseguros;

3. Tendência a apresentar problemas de relacionamentos sociais, íntimos e 

familiares;

4. Tendência a cometer suicídio ou a se tornarem, eles próprios, pessoas 

violentas.

Lopes Neto (2005) argumenta que as consequências também podem recair sobre 

as famílias das crianças que são alvos dessas práticas:
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O comportamento dos pais dos alunos alvo pode variar da descrença ou 

indiferença  a  reações  de  ira  ou  inconformismo  contra  si  mesmos  e  a 

escola.  O  sentimento  de  culpa  e  incapacidade  para  debelar  o  bullying 

contra  seus  filhos  passa  a  ser  a  preocupação  principal  em suas  vidas, 

surgindo  sintomas  depressivos  e  influenciando  seu  desempenho  no 

trabalho e nas relações pessoais (Lopes Neto, 2005, p. 168).

Ou, ainda sobre a própria relação familiar: “A relação familiar também pode ser 

seriamente comprometida. A criança ou adolescente pode sentir-se traído, caso entenda 

que seus pais não estejam acreditando em seus relatos ou quando suas ações não se 

mostram efetivas” (Lopes Neto, p. 168). 

O autor enfatiza também as consequência de ordem social e financeira:

Prejuízos  financeiros  e  sociais  causados  pelo  bullying  atingem  também  as 

famílias,  as  escolas  e  a  sociedade  em geral.  As crianças  e  adolescentes  que 

sofrem e/ou  praticam bullying  podem vir  a  necessitar  de  múltiplos  serviços, 

como  saúde  mental,  justiça  da  infância  e  adolescência,  educação  especial  e 

programas sociais (Lopes Neto, 2005, p. 168).

Entretanto, as entrevistadas, ao reconhecerem apenas as consequências – físicas, 

psicológicas  e  educacionais  – sofridas pelas vítimas dos maus-tratos, fato que indica 

que  a  preocupação  maior  diz  respeito  aos  danos  sofridos  por  estas,  desconsideram 

aquelas  sofridas  pelos  demais  atores  que  compõem  o  amplo  cenário  da  violência/ 
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bullying escolar,  uma vez que as pesquisas relatam também as consequências sofridas 

pelos autores e espectadores ou testemunhas, além das consequências que recaem sobre 

a família dos envolvidos e, ainda, sobre a própria relação familiar (Carvalhosa, Lima & 

Matos, 2001; Lopes Neto, 2005; Fante, 2005; Ristum, 2008; 2010; Smith, 2002; Pereira, 

2002). 

Para  os  autores,  as  consequências  podem ser  o  distanciamento  e  a  falta  de 

adaptação  aos  objetivos  escolares,  a  supervalorização  da  violência  como  forma  de 

afirmação de poder, possibilidade de envolver-se em futuras condutas delituosas, além 

da  projeção  de  condutas  violentas  na  vida  adulta  (Fante,  2005;  Lopes  Neto,  2005; 

Ristum, 2010). Já para os espectadores, atores que não podem ser deixados de lado visto 

que  se  constituem  como  a  maior  parte  dos  alunos,  podem  surgir  sentimentos  de 

ansiedade, insegurança, estresse, medo de serem as próximas vítimas, o que também 

pode ocasionar problemas de ordem social  e educacional  (Fante,  2005; Lopes Neto, 

2005; Ristum, 2010).

5.1.7  A gravidade das ações

Analisadas as questões fundamentais para a compreensão dos significados que 

as professoras atribuem ao bullying, passaremos, agora, a verificar como as professoras 

avaliam  as  práticas  de  bullying em  termos  de  sua  gravidade.  Esse  dado,  além  de 

contribuir  qualitativamente  para  a  identificação  dos  significados  revelados  pelas 

professoras, talvez sejam importantes vínculos para a compreensão do objetivo a ser 

discutido no tópico que se segue – as estratégias de ação utilizadas pelas professoras. 

Quando  indagadas  se,  na  opinião  delas,  existem  práticas  de  bullying  

consideradas mais graves do que outras, três professoras responderam afirmativamente 

e  todas  essas  indicaram  que  as  agressões  físicas são  as  práticas  de  violência  que 
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consideram mais graves. Por outro lado, as práticas apontadas como menos violentas 

foram preconceito (citado por duas professoras) e apelidos (citado por uma professora). 

As professoras 3 e 5, por outro lado, indicaram que não existem práticas mais 

graves  do  que  outras  e  utilizaram,  tal  qual  o  fizeram  as  que  responderam 

afirmativamente, as consequências da violência para justificar seu ponto de vista. 

Não existem menos grave, já que qualquer tipo de agressão pode trazer  

consequências. 

(Professora 3) 

Qualquer forma de violência traz consequências sérias para as crianças.  

O medo, ansiedade, insegurança causadas pelas agressões repercutem no 

desempenho escolar e no aprendizado. 

(Professora 5)

Foi possível observar que, ao avaliar  a gravidade das práticas,  as professoras 

indicavam a forma da violência e ao justificar a escolha pela mais grave e menos grave, 

as entrevistadas consideravam as consequências para as vítimas. Assim, a avaliação da 

gravidade  levou  em  consideração  dois  critérios:  a  forma e  as  consequências da 

violência. 

Um ponto  que  mereceu  destaque  nesta  análise  foi  o  fato  de  que  embora  a 

professora 4 tenha citado as agressões físicas como formas mais graves de práticas de 

bullying,  sua  avaliação  de  gravidade  considerou  as  consequências  educacionais  e 

psicológicas decorrentes de tal violência, em detrimento de consequências físicas. Isto 

sugere que, para esta professora, as práticas de maior gravidade, aquelas que envolvem 
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agressões  físicas,  levam os  alunos  a  sofrer  consequências  que  vão  além dos  danos 

físicos  imediatos,  podendo  chegar  a  consequências  educacionais  e  psicológicas,  de 

médio e longo prazo.

O pensamento, o desenvolvimento mental, a capacidade de conhecer o mundo e 

de nele atuar é uma construção social que depende das relações que o homem estabelece 

com o meio. Para a psicologia histórico-cultural, a escola e, sobretudo, o professor são 

de grande relevância na construção das subjetividades de seus alunos, à medida em que 

se  trata  de  um  processo  que  decorre  das  experiências  por  eles  vivenciadas,  cujas 

condições históricas, sociais e culturais tornam-se elementos fundamentais de formação 

das subjetividades. 

Assim, o estudo das concepções dos professores sobre as violências escolares, 

particularmente o  bullying,  é de grande importância, uma vez que as crianças passam 

considerável  parte  de seu tempo sob seus  cuidados,  afetando e  sendo afetados  pelo 

contexto escolar e pelas relações que estabelecem na escola. Logo, as concepções dos 

alunos sobre tais problemas teriam a participação dos conceitos dos professores. 

Para Vigotski (1998),  o estudo do significado possibilita  o desvelamento e a 

compreensão  da  realidade,  uma  vez  que  o  significado  se  encontra  na  transição  do 

pensamento – como conceito  e generalização – para a palavra – pois o pensamento 

passa a existir através das palavras.  Descreveremos aqui uma síntese do conceito de 

bullying para as professoras entrevistadas, a partir de suas falas.

O  conceito  de  bullying das  professoras  caracterizou-se  como  uma  violência 

praticada  repetidamente  por  um aluno com maior  poder  contra  outro  aluno,  ou um 

grupo deles, que geralmente possui alguma diferença física ou de comportamento que o 

(os)  distingua  dos  demais.  Essa  violência  entre  pares  surge,  em  sua  forma  direta, 

principalmente através de apelidos e xingamentos, chegando até murros e pontapés. As 

137



práticas ocorrem principalmente nas salas de aula ou no pátio de recreação e os alvos de 

bullying  silenciam sua condição.  O contexto foi  ainda delineado em termos de suas 

causas, consequências e gravidade.  As causas foram preponderantemente contextuais 

proximais, revelando uma concepção de bullying de origem social, porém restrita a um 

contexto  mais  próximo dos  envolvidos,  e  desconsiderando fatores  de ordem macro-

estrutural;  as  consequências  foram,  principalmente,  psicológicas  e  educacionais  e  as 

agressões físicas foram consideradas as mais graves.

5.2  As estratégias de ação

Nesta seção, trataremos das estratégias de ação adotadas pelas professoras diante 

de  situações  de  bullying  na  escola. Os  dados  fornecidos  pelas  professoras  foram 

categorizados de acordo com o modelo de categorias proposto por Ristum (2001), em 

seu estudo sobre o conceito de violência de professoras do ensino fundamental, mais 

especificamente no tópico que fazia referência à atuação da escola frente à violência. 

No estudo referido (Ristum, 2001), as professoras identificaram quatro categorias de 

atuação da escola:

1. Ações  preventivas:  aquelas  que  tinham  por  objetivo  prevenir  a 

ocorrência da violência na escola e mesmo fora dela;

2. Ações remediativas:  aquelas realizadas após a ocorrência da violência, 

com o objetivo de amenizar seus efeitos; aqui, existe também o objetivo 

de prevenir novas práticas violentas;
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3. Ações  estimuladoras:  aquelas  que  estimulam  nos  alunos  as  práticas 

violentas, como por exemplo, tratar o aluno de modo violento;

4. Ação nula: aqui, a autora incluiu as respostas que indicavam que nada é 

feito contra as práticas violentas dos alunos. As professoras criticaram 

aqui o desempenho da escola, mas não o delas próprias.

A  partir  das  respostas  apresentadas  e,  tomando  por  referência  o  modelo  de 

categorias acima explicitado, observamos que as estratégias de ação que as professoras 

deste estudo relataram revelam, prioritariamente,  o uso de  estratégias remediativas.  

Todas as professoras indicaram o uso desse tipo de estratégia,  relatadas  da seguinte 

forma:

• Diálogo com os alunos envolvidos;

• Diálogo com os alunos e responsáveis para punição;

• Diálogo com toda a turma.

As estratégias utilizadas pelas professoras revelam que as ações são realizadas, 

principalmente,  após  a  concretização  da(s)  prática(s)  violenta(s).  Outro  ponto  a  ser 

destacado  é  que  as  estratégias  utilizadas  são  direcionadas  aos  alunos  envolvidos 

diretamente na prática violenta – autor e alvo. A preocupação imediata está em separar 

os alunos e punir o(s) responsável(is) e as estratégias utilizadas por duas das professoras 

se limitam a isso – separar e punir.

Conversar  com  os  alunos  e  seus  responsáveis,  sendo  o  caso  grave,  

suspensão do aluno causador.
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(Professora 1)

Resolvo  da  melhor  maneira  através  do  diálogo,  separando  os  alunos  

causadores.

(Professora 2)

Duas professoras mencionaram o diálogo com os responsáveis, além da conversa 

com os próprios alunos envolvidos nas práticas violentas. Entretanto, convocar os pais à 

escola é colocada aqui como parte da punição perpetrada aos alunos e não como uma 

tentativa de aproximar a família da escola.

Quando ocorre algo mais grave com os alunos ou um deles, como uma 

agressão  física  mais  profunda,  levo  o  caso  à  direção  da  escola  e  

acompanho o desenrolar do caso. Nesses casos, também convidamos os 

pais a comparecer na escola.

(Professora 4)

Para a professora 3, existe a necessidade de se realizar, na escola, um trabalho 

preventivo e na sala de aula um trabalho com toda a turma e não somente com os alunos 

que se envolvem em práticas de violência. Embora a primeira atitude da professora – 

parar  a  aula  e  conversar  com a turma  sobre  o ocorrido – se  caracterize  como uma 

estratégia  remediativa,  é  possível  observar  que  existe  também  a  preocupação  em 

prevenir novas práticas de violência. Tal preocupação é compartilhada por duas outras 

professoras.

Dialogar com a turma sobre as  atitudes,  fazê-los  refletir,  mostrar  que  

devemos respeitar o semelhante.
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(Professora 3)

Às vezes também faço uma dinâmica ou leio uma história infantil que 

retrate algum ou alguns valores, como amizade, respeito, paz, diferenças  

individuais etc. 

(Professora 4)

A análise  dos  dados  revelou  que  as  professoras  se  valem principalmente  de 

estratégias de ação do tipo remediativas, ou seja, suas ações ante situações de bullying 

nas escolas são desenvolvidas após a ocorrência dessas práticas, sobretudo no sentido de 

separar e punir os alunos autores e alvos. 

Em pesquisa realizada por Antunes (2010) com estudantes de um colégio do 

nível fundamental da rede particular de ensino de uma cidade do interior de São Paulo, 

os  participantes  revelaram  uma  incapacidade  de  solucionar  seus  conflitos  sem  a 

mediação de uma autoridade. Tal inabilidade pode ser reforçada por essas estratégias 

cujas  ações  contra  práticas  violentas  são  pautadas  na  punição  ou  na  resolução  de 

conflitos, a partir do que ele, professor, julgue ser a melhor solução a ser tomada, sem 

envolver  os  alunos,  sujeitos  em  desenvolvimento,  nesse  processo  de  resolução  de 

conflitos ou de tomada de decisão. Para Antunes (2010), tal incapacidade foi originada 

também pela sociedade e deve ser utilizada, assim como as próprias atitudes agressivas 

diante dos pares, como uma possibilidade de discussão sobre os motivos que levam a 

ressentimento, intolerância e desrespeito contra o outro. 

As professoras  parecem não ter  um norte  a  seguir  quando confrontadas  com 

situações  de violências  nas  escolas  e suas  estratégias  de ação indicam essa falta  de 

direção. As docentes indicaram questões familiares como causas do envolvimento dos 

alunos em práticas violentas nas escolas e, ao responsabilizar a família, as professoras 
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parecem negligenciar fatores que envolvem, por exemplo, o próprio ambiente escolar, 

bem  como  suas  práticas  educativas,  que  podem  favorecer  a  existência  de  práticas 

violentas. É como se compreendessem que, sendo a violência uma problemática nascida 

no âmbito familiar, é a família a responsável por solucionar esse problema.

Por outro lado, as docentes apontaram para consequências de ordem psicológica 

–  como baixa auto-estima e sentimento de inferioridade –  e educacional – como evasão 

escolar, dificuldades de aprendizado e falta de estímulo para com os objetivos escolares 

–  para os envolvidos em práticas de bullying.  Desse modo, as estratégias remediativas 

de dialogar com os alunos, após o envolvimento em práticas violentas, quer seja apenas 

para findar momentaneamente a situação, ou para discutir uma possível punição, tratam-

se de estratégias ineficazes no sentido de evitar a ocorrência de novas práticas, visto que 

os motivos que levam ao envolvimento nas violências não são problematizados.

A psicologia histórico-cultural de Vigotski tenta explicar as relações existentes 

entre as ações humanas, de um lado, e as condições históricas, culturais e institucionais 

nas quais tais ações ocorrem. As ações das professoras parecem estar sem orientação e 

sem um caminho fundamentado a seguir, porque essas escolas não têm oferecido, às 

profissionais, condições para que seja de outra forma. 

A  escola  precisa  se  renovar  e  despertar  para  o  seu  papel  de  formadora  de 

cidadãos  e  para  a  necessidade  de  capacitar  seu  corpo  docente  para  educar  esses 

cidadãos,  e  não  apenas  para  a  transmissão  de  conteúdos  formais  que  constam dos 

currículos.  Não existem,  nas  escolas  em que a  pesquisa se  realizou,  programas  que 

visem a diminuição ou extinção das práticas violentas. Desse modo, as ações realizadas 

pelas professoras ocorrem de modo isolado e são definidas sem quaisquer orientações 

ou fundamentos teóricos. Nunca é demais lembrar a importância que Vigotski confere 

ao professor como elemento fundamental no processo de mediação entre as experiências 
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vivenciadas  por  seus  alunos  e  a  construção  das  subjetividades  que,  por  sua  vez, 

decorrem de tais experiências. Os educadores, nos diversos ambientes de educação, são 

mediadores importantes na constituição do ser criança, do modo como esses seres em 

desenvolvimento  construirão  suas  realidades.  A mesma importância  é  conferida  aos 

pares, que participam, de modo considerável, na construção de significados da criança. 

Assim, pode-se afirmar que há uma influência mútua entre as atitudes de professoras e 

alunos, de modo que uma orienta e redireciona a outra. Essa troca nas relações entre 

professor e aluno pressupõe a exposição mútua a valores e conceitos que direcionam 

suas ações. Mais uma vez, aqui, surge então a importância da formação dos professores 

para que eles possam ir além das estratégias remediativas, sendo capazes de entender as 

necessidades de seus alunos e problematizar  os motivos  que os levam a optar pelas 

práticas violentas. 

É preciso que se atente, também, para o fato de que esse processo de formação 

não pode prescindir de uma junção com a família e a comunidade, conforme apontado 

por Cardia (1997), em seu trabalho sobre violência escolar, no qual afirma que “ reduzir 

a violência  na escola  exige a existência  de alguma consonância  entre  as normas da 

família e as da escola e preparo dos professores para o magistério” (p.63).

Para Gomes e Pereira (2009), uma das questões fundamentais, na tentativa de 

criar uma cultura de paz nas escolas, é a preparação do professor, inicial e continuada, 

para  que  esses  profissionais  tenham  condições,  no  pensamento  e  na  ação,  na 

compreensão teórica e nas estratégias, de fazer face às violências.

143



A falta de preparo da escola e de seu corpo docente para lidar com as questões 

que envolvem a criança, permitindo que estas sofram os impactos causados por práticas 

de  violência,  são  contrários  aos  preceitos  do  Eca,  que  propõe  que  a  criança  e  o 

adolescente  têm  direito  à  liberdade,  ao  respeito  e  à  dignidade,  como  pessoas  em 

processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, de acordo com o artigo 

17: “ O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, 

da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais” (p.13). O 

Estatuto complementa, afirmando que “É dever de todos velar pela dignidade da criança 

e  do  adolescente,  pondo-os  a  salvo  de  qualquer  tratamento  desumano,  violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (art. 18, p. 14). 
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Considerações (não) Finais

O fenômeno do  bullying  escolar se faz presente nas mais diversas sociedades, 

classes sociais, faixas-etárias e etnias. O seu estudo se faz muito necessário, sobretudo 

por se tratar  da prática  de violência  num importante  espaço de socialização  para as 

crianças, a escola. 

A revisão  da  literatura  acerca  da  temática  do  bullying  escolar  possibilitou  a 

constatação de que as pesquisas que abordam a temática têm se concentrado na análise 

das causas e efeitos das práticas de  bullying tanto para os agressores (bullys) quanto 

para as vítimas dos diversos atos de violência praticados entre pares nas escolas.

Este estudo contribui com os estudos sobre o tema na medida em que direciona 

seu olhar para os professores, importantes mediadores no processo de desenvolvimento 

das crianças em idade escolar, que estavam sendo deixados ao largo da discussão acerca 

do  bullying.  Os resultados deste estudo sugerem a existência de um movimento dos 

professores em direção à busca pela compreensão, ainda superficial,  desse fenômeno 

que invadiu o cotidiano das escolas na contemporaneidade; entretanto, suas ações são 

desvinculadas de ações das escolas, que não oferecem programas de formação ou de 

enfrentamento da violência.

Tendo em vista, mais uma vez, a importância da mediação e de mediadores no 

desenvolvimento da criança, considera-se de grande importância ter iniciado um estudo 

com o olhar voltado às práticas dos profissionais que atuam de forma mais direta com 

crianças e adolescentes no contexto escolar, os professores, bem como se reconhece a 

necessidade  de  ampliação  desse  olhar  em  busca  de  novas  e  mais  esclarecedoras 

respostas para o fenômeno do bullying escolar. 

Os  próximos  estudos  devem  ultrapassar  as  fronteiras  da  conceituação  do 

fenômeno,  da classificação,  da objetivação de agressores,  vítimas e espectadores  em 
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seus  papeis  e  começar  por  adotar  uma  visão  crítica  mais  apurada,  um  olhar  que 

problematize as raízes sociais que levam a comportamentos de violência entre pares. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - FFCH

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI

Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, 
_____________________________________________________________________, 
declaro para os devidos fins que consinto em participar, na condição de voluntária (o), 
da pesquisa intitulada: O professor e o bullying escolar – significados e estratégias de 
ação,  cujo objetivo principal é investigar se há relação entre significados de  bullying  
escolar  e  estratégias  de  ação  adotadas  por  professores  do  ensino  fundamental,  sob 
responsabilidade da pesquisadora mestranda  Taiana da Silva Nunes,  orientada  pela 
Profa.  Dra.  Marilena  Ristum,  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Psicologia  da 
Universidade Federal da Bahia. Declaro, ainda, que fui devidamente esclarecida(o): 1) 
sobre os instrumentos  e  técnicas  que serão utilizados  na pesquisa para a  coleta  das 
informações;  2)  que  estou  livre  para,  a  qualquer  momento,  deixar  de  participar  da 
pesquisa e que não preciso apresentar justificativas para isso; 3) que, na publicação dos 
resultados desta pesquisa, minha identidade,  bem como a da escola, será mantida no 
mais rigoroso sigilo; 4) que não terei quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre 
os eventuais resultados decorrentes da pesquisa; 5) que esta pesquisa é importante para 
a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 
Assim, reafirmo meu consentimento em participar da pesquisa em questão.

Salvador, ______ de ____________ de 2010

___________________________                                __________________________
                 Voluntária                                                                Pesquisadora

Taiana da Silva Nunes
Celular: 9176-7488
E-mail: taiana_nunes@yahoo.com.br    
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Anexo 2

Roteiro para realização da entrevista

1. Você percebe algum tipo de violência entre os alunos nesta escola?

2. Quais são os tipos de violência entre alunos que ocorrem nas escolas?

3. Quais são os mais freqüentes?

4. Você acha que existem formas de violência entre alunos mais graves e menos 

graves? Dentre as formas que você observa, qual considera mais grave? E menos 

grave?

5. Como você percebe as relações  de violência na escola? As vítimas (ou seus 

colegas) relatam a violência sofrida? 

6. Você identifica quem são os alunos que praticam violência contra seus colegas? 

São sempre os mesmos? E quem são os que sofrem os atos de violência? São 

sempre os mesmos?

7. Em sua opinião, o que leva uma criança a agir de modo violento contra outra 

criança? (causas)

8. Tais práticas de violência são frequentes? 

9. Em sua opinião, quem sofre as consequências das práticas de violência?

10. Quais seriam essas consequências? 

11. Em que espaços e  atividades  da escola  as práticas  de violência  entre  alunos 

podem ser observadas com mais frequência? (No pátio? Durante o recreio? Nos 

corredores? Nas salas de aula?)

12. O que você costuma fazer quando ocorre um episódio de violência dentro da 

sala de aula?

13. O que você costuma fazer quando ocorre um episódio de violência em outros 

espaços da escola?

14. Suas ações diante de episódios de violência são baseadas em que? Você já teve 

alguma orientação a respeito? A escola fornece algum subsídio? 
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Anexo 3

Dentre as práticas abaixo relacionadas, qual (is) você classificaria como violência?

Bater,  empurrar,  dar  murros  ou 
pontapés 

p

Roubar objetos 

R

Amedrontar 

A

Xingar  de  “nomes  feios”/  dizer 
palavrões 

p

 

Falar  mal  do colega  ou de  aspectos 
do seu corpo ou de sua raça 

d

Não falar com (ignorar) o colega 

N

Insultar  

I

Intimidar 

I

Quebrar ou estragar objetos 

Q

Esconder objetos 

E

Falar  mal  do colega  ou de  aspectos 
do seu corpo ou de sua raça 

d

Não falar com (ignorar) o colega 

N

Insultar  

I

Rejeitar 

R

Ridicularizar, caçoar, zombar 

R

Impedir  de  participar  de  jogos  ou 
atividades 

a

Extorquir dinheiro, com ameaças 

E

Ameaçar com armas 

A

 

Colocar apelidos 

C

Dizer coisas falsas 

D

Ameaçar pegar ou contar algo 

A

 

Gritar, berrar 

G

Levantar falsos rumores 

L

Bater,  empurrar,  dar  murros  ou 
pontapés 

p

Roubar objetos 

R

Amedrontar 

A

Obrigar,  com  ameaças,  a  participar 
de situações de caráter sexual 

d

Aproximar-se de alguém por vingança  

A

Mandar cartas anônimas 

M

Criticar roupas 

C

Chatear 

C

Fazer críticas raciais 

F

Excluir 

E
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Anexo 4

Ficha com os dados Sócio-Demográficos

Dados Sócio-Demográficos

Data:  _____/______/______              Local: 

__________________________

Nome: 

________________________________________________________

Idade: ________

Sexo:   Feminino     Masculino

Estado Civil: _________________

Escolaridade : ________________________________

Tempo de magistério: __________________________

Série em que ensina atualmente: _________________
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