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ARAÚJO, Frederico Antônio. Bullying: uma abordagem 
teórica dessa construção social. Rio de Janeiro: 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2009. 
(Dissertação de Mestrado) 
 

RESUMO 
 
 
O tema desta dissertação de mestrado é o bullying. Esta dissertação reuniu, 
catalogou e analisou documentos em língua portuguesa (trabalhos científicos, 
teses, dissertações, publicações em revistas e jornais científicos, documentos 
informatizados online e livros) que trataram do bullying como tema central, 
como parte ou capítulo, procurando fazer um estudo teórico, bem como, 
procurando construir temas geradores para discussão. A investigação desses 
documentos para a formação do corpo da pesquisa foi realizada principalmente 
via Internet, em sites de busca do Google Acadêmico, em bibliotecas virtuais, 
em bancos de dados das universidades, em revistas com disponibilização 
eletrônica, em sites de domínio público, em sites do Governo Federal e 
instituições oficiais, sites de estados e prefeituras. Foi delimitado o tema de 
discussão para as questões sobre o bullying. Foi objetivo desta dissertação, 
pesquisar o bullying, buscando compreender o significado desta temática, bem 
como o significado que os autores têm dado ao termo, principalmente nos livros 
de circulação nacional em língua portuguesa e sobre o bullying e a produção 
do saber produzido a respeito dele nas pesquisas educacionais brasileiras, nos 
anos iniciais do terceiro milênio. Foram construídas categorias-tema para maior 
compreensão e aproximação dos problemas de bullying na escola. Essas 
categorias-tema foram alcançadas pela análise do material catalogado, através 
das metodologias de análise conceitual, mapa conceitual e resenha crítica. 
Depois de selecionados e analisados, os textos foram processados pelo 
software Adobe Reader 9.0 que realiza uma categorização eletrônica, a partir 
da apuração do número de vezes em que determinada palavra aparece em um 
conjunto de documentos. No total, foram seis livros analisados, dezesseis 
dissertações de mestrado, seis teses de doutorado e cinquenta artigos de 
publicação em periódicos e revistas online. Algumas conceituações teóricas a 
respeito do bullying, da violência, da exclusão, do estigma, da incivilidade e 
descortesia foram apontadas. A investigação realizada nos documentos 
encontrados se deu no sentido de desvelar como as categorias-tema podem 
contribuir para maior compreensão do problema. À luz das teorias das novas 
sociologias, buscou-se analisar as questões levantadas sobre o bullying 
escolar, principalmente a “Teoria dos Processos Civilizatórios” de Norbert Elias. 
Sendo o bullying escolar um tema relevante no contexto brasileiro de violência 
e exclusão, seu maior conhecimento e aprofundamento podem contribuir para 
um entendimento mais concreto a respeito do problema e uma maior 
instrumentação para o seu enfrentamento.  
 
Palavras-chave: Bullying – Violência – Novas Sociologias - Exclusão.   
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Bullying: a theoretical approach to this social construction  
 

ABSTRACT 
 
The theme of this Masters dissertation is bullying. This dissertation gathers, 
catalogs and analyses documents in Portuguese language (papers, theses, 
dissertations, publications in scientific magazines and journals, online/digital 
documents and books)which have dealt with bullying as central subject, as part 
or chapter, and by which we try making a theoretical study as well as building a 
generating subject discussion of the topic. The investigation of these documents 
for constituting the research corpus was conducted primarily via the Internet, in 
search engines of Google Scholar, in virtual libraries, in databases of 
universities, in scientific magazines and journals electronic available in public 
domain sites, in sites of Federal Government and official institutions, and in 
sites of States and municipalities. It has been defined the theme of discussion 
for questions about bullying. The objective of this dissertation has been to 
investigate bullying, trying to understand the significance of this issue and the 
significance that the authors have given to the word especially in the books of 
national circulation in Portuguese and about bullying and the production of 
knowledge produced about it in Brazilian educational researches in the early 
years of the third millennium. Thematic categories were constructed for greater 
understanding and approaching the problems of bullying in school. These 
thematic categories were reached by the analysis of material cataloged by the 
methods of conceptual analysis, critical review and conceptual map. After being 
selected and analyzed, the texts were processed by the software Adobe Reader 
9.0 which perform an electronic categorization, from the determination of the 
number of times a certain word appears in a set of documents. In total, six 
books were examined, sixteen master's dissertations, six doctoral theses and 
fifty articles published in online journals and magazines. Some theoretical 
concepts about bullying, violence, exclusion, the stigma of rudeness and 
incivility have been identified. The research conducted in the documents was to 
uncover how the thematic categories can contribute to greater understanding of 
the problem. In the light of the new sociologies theories we sought to examine 
the issues raised about school bullying, especially the “theory of civilizing 
process" of Norbert Elias. Being the school bullying a relevant theme in the 
Brazilian context of violence and exclusion, the greater knowledge plus deeper 
understanding of it can contribute for a more concrete comprehension regarding 
the problem and a bigger instrumentation for its confrontation. 
 
Keywords: Bullying - Violence - New Sociologies – Exclusion  
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Baader-Meinhof Blues 

(Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) 

  
A violência é tão fascinante 

E nossas vidas são tão normais 
E você passa de noite e sempre vê 

Apartamentos acesos 
Tudo parece ser tão real 

Mas você viu esse filme também. 
 

Andando nas ruas 
Pensei que podia ouvir 
Alguém me chamando 
Dizendo meu nome. 

 
Já estou cheio de me sentir vazio 

Meu corpo é quente e estou sentindo frio 
Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber 

Afinal, amar o próximo é tão démodé. 
 

Essa justiça desafinada 
É tão humana e tão errada 

Nós assistimos televisão também 
Qual é a diferença? 

 
Não estatize meus sentimentos 

Pra seu governo, 
O meu estado é independente. 
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INTRODUÇÃO 

O tema desta dissertação de mestrado é o bullying. Este tema é novo, 

sobretudo quando se pensa na problemática analisada no Brasil. Fora do Brasil 

o bullying vem sendo analisado no campo ou na área da violência, sobretudo a 

violência que acomete os meios educacionais há mais tempo. Mesmo assim, 

essa temática é relativamente nova. O bullying vem sendo analisado por 

diferentes estudiosos e por diferentes teorias.  

O nosso interesse pela temática bullying começa pelos estudos sobre o 

fracasso escolar e pelos trabalhos que relacionam diferentes temáticas com o 

fracasso escolar (MATTOS, 2007, BRAGANÇA 2008). Nesse sentido, esta 

dissertação enquadra-se no conjunto de trabalhos da linha de pesquisa em 

Educação Inclusiva e Processos Educacionais do Programa de Pós Graduação 

em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro PROPED/UERJ e 

no projeto de pesquisa sobre o Fracasso Escolar e os estudos sobre os 

processos e construções do fracasso escolar. 

Esta Dissertação de Mestrado é resultado da pesquisa realizada durante 

os anos de 2007 a 2009, requisito à conclusão do curso de Mestrado em 

Educação e insere-se na linha de pesquisa Educação Inclusiva e Processos 

Educacionais, mais especificamente no grupo Etnografia e exclusão: aspectos 

psicossociais da inclusão escolar e como parte da pesquisa “Imagens 

Etnográficas da Inclusão: o fracasso escolar na perspectiva do aluno (2005-

2010).” (MATTOS, 2005) 

Nesse sentido, ao estudarmos os problemas relativos ao fracasso 

escolar sobre diferentes aspectos e modalidades: o fracasso e a avaliação 

escolar, o fracasso escolar e gênero, fracasso escolar e violência, fracasso 

escolar, exclusão e pobreza entre outros, é que tivemos acesso a essa 

temática de estudo, absolutamente fascinante: o fracasso escolar e o bullying. 

As discussões iniciais sobre o bullying estão nos estudos sobre a 

violência escolar, dessa maneira, o bullying foi sendo analisado e conceituado 

como um tipo de violência que é praticado nas escolas, violência essa 

realizada entre os pares, no caso em questão, violência exercida entre os 

alunos.  
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O bullying é uma palavra de língua inglesa cuja tradução em língua 

portuguesa apresenta certa dificuldade, devido aos diferentes matizes que esse 

problema envolve. Entretanto, só para iniciar a discussão, vamos considerar o 

bullying como sendo uma prática de violência e de maus tratos entre os alunos, 

violência essa repetida e intencional entre agressores e vítimas. Inclui-se na 

discussão o problema também dos sujeitos que assistem às práticas de 

bullying nas escolas – os chamados espectadores. 

Nosso trabalho caminhou em uma dimensão metodológica mais teórica 

que empírica. Percebemos ao longo desse estudo que diferentes trabalhos 

empíricos já foram elaborados e contribuíram significativamente para maior 

compreensão do problema. 

Neste trabalho utilizamos ferramentas de análise em pesquisas teórico-

metodológicas, buscando compreender os conceitos envolvidos na discussão, 

as causas e consequências apontadas pelos estudiosos da área para os 

problemas de bullying escolar. Nesse sentido tem-se que o design desta 

dissertação é baseado em designs de pesquisas qualitativas em educação. 

O capítulo 1 aponta uma visão sobre os conceitos envolvidos na 

discussão sobre o bullying. O termo bullying é analisado a partir do uso da 

palavra em língua inglesa, em suas diferentes formas e construções. Termos 

como bully, bullies e bullying são interpretados e conceituados, bem como os 

conceitos em língua portuguesa de violência, força e agressão, entre outros. 

Esse capítulo apresenta também a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento desta dissertação. Trata-se de um estudo norteado por 

metodologia de análise teórica a partir do levantamento de dissertações e teses 

da área, bem como dos textos e livros publicados no Brasil ou em publicações 

online. O levantamento foi feito a partir de pesquisas por meio de mecanismos 

de busca na Internet por meio de World Wide Web (WWW). 

O capítulo 2 apresenta as principais obras publicadas no Brasil sobre o 

tema bullying, tendo sido analisados, em princípio, seis livros sobre o tema. 

São também apresentados os diferentes conceitos nas diferentes obras 

consultadas. Como os autores conceituam o de bullying: o que é o bullying? O 

que causa o bullying? Como resolver os problemas de bullying? Essas e outras 

questões são apontadas. 
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O capítulo 3 consiste na análise do levantamento de material coletado 

na WEB sobre o tema. Material esse de publicação online, nos moldes de 

publicação de trabalhos científicos utilizando-se o software Adobe Reader 9.0 

para a leitura e contagem das palavras envolvidas na discussão, bem como um 

levantamento de temas categorias de análises na tentativa de obter um mapa 

conceitual e temas geradores sobre os problemas envolvidos no bullying. Esse 

capítulo divide-se em duas partes, a primeira analisa vinte e dois (22) 

trabalhos, sendo dezesseis (16) dissertações de mestrado e seis (6) teses de 

doutorado, todas acessadas na Internet. A segunda parte analisa cinquenta 

(50) artigos que tratam do bullying como temática central ou como temática 

secundária, também acessados na Internet. 

O capítulo 4 apresenta a análise dos problemas de bullying a partir das 

contribuições teóricas da Sociologia. Está dividido em duas partes. Na primeira 

parte consideramos as perspectivas das “Novas Sociologias” de Philippe 

Corcuff (2001) e de outros autores nessa vertente, tais como Peter Berger, 

Thomas Luckmann, Antony Giddens, Pierre Bourdieu e Charles Wright Mills. 

Na segunda parte abordamos o bullying como incivilidade e como descortesia, 

pelas contribuições de Norbert Elias sobre os processos civilizadores, sobre a 

sociedade dos indivíduos e sobre os estabelecidos e os outsiders. 

As considerações finais trazem novas possibilidades de estudos 

posteriores. 
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 CAPÍTULO 1  

DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

1.1. Apresentação do tema de estudo 

 

O tema de estudo desta dissertação de mestrado é o “bullying”.  Essa 

palavra ou termo, tanto no Brasil, mais especificamente, quanto no restante do 

mundo, vem sendo empregada, nos últimos anos, para designar um 

determinado tipo de comportamento ou prática de um determinado tipo de 

pessoa. Neste estudo em questão será trabalhado um determinado tipo de 

comportamento de um determinado tipo de aluno, comportamento esse 

considerado agressivo e repetitivo de um ou mais sujeitos em relação a outros 

sujeitos, ou seja, focalizamos o bullying escolar e o comportamento praticado 

por alunos dentro e fora dos espaços escolares. 

O bullying é uma nomenclatura relativamente nova para caracterizar, 

“rotular” ou “nosologizar” 1 certo comportamento específico de aluno ou de 

alunos em relação a outros alunos. 

Trata-se aqui de discutir o bullying escolar: que comportamento é esse? 

Qual a sua gênese? Que estudos têm sido feitos, principalmente no Brasil 

sobre o assunto? Qual é a literatura na área? Como definir e conceituar o 

bullying? Como tem sido definido e conceituado o bullying? Por que o bullying 

ocorre? Qual a produção bibliográfica e acadêmica vem sendo produzida e 

veiculada no Brasil? 

O objetivo principal deste trabalho de dissertação é analisar a produção 

científica, acadêmica e literária sobre o bullying em língua portuguesa e, mais 

especificamente, a produção científica brasileira sobre o tema. 

Para o início de nossa discussão, antes mesmo de entrar na produção 

científica da área, vamos retomar o conceito, a partir de um universo conceitual 

e semântico dessa palavra tal como vem sendo utilizada em língua estrangeira, 

para ser mais exato, em língua inglesa, posteriormente, a partir da análise da 

                                            
1
 A Nosologia é uma parte da Medicina que descreve pormenorizadamente as doenças; O 

nosologista é a pessoa que se ocupa da nosologia, é um perito em nosologia. A nosografia é a 
descrição criteriosa das doenças. (ÁBILA FILHO, 1986, p. 572.) 
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literatura pertinente, buscaremos compreender como tem sido interpretado 

esse comportamento ou prática chamada de bullying. 

Segundo o dicionário Escolar Inglês-Português, (SERPA, 1961), bem 

como o MICHAELIS (Pequeno Dicionário Inglês-Português Português-Inglês, 

1989) o verbete bully [„buli] tem significado de “fanfarrão, mata mouros; 

capanga; tirano; brutal; insolente, valentão”. O verbo “to bully” tem significado 

de amedrontar, tiranizar, ameaçar, intimidar, maltratar, fanfarronar, bravatear.  

Há outra palavra em inglês, muito parecida com bully. A palavra bull 

[„bul], um substantivo que significa: touro, macho de alguns animais. Portanto o 

substantivo “bull” apresenta-se com o significado de: o touro, o forte, o 

amedrontador. Já o bullying é um gerúndio, pois, como se sabe da língua 

inglesa, a terminação [ing] tem o mesmo sentido e significado do gerúndio da 

nossa língua portuguesa, dando-se um sentido e uma conotação para o verbo 

de ação contínua, daí o bullying ter sentido e significado de: amedrontando, 

tiranizando, ameaçando, intimidando, maltratando, fanfarronando, bravateando. 

O bully é um fanfarrão, tirano, insolente, valentão. Quando se tem mais 

de um bully, tem-se bullies, pois, em língua inglesa, o plural de palavras 

terminadas em [y] tem a terminação [ies], dessa forma, o plural de bully, 

substantivo singular, é bullies, substantivo plural. 

Bullying é um termo de origem inglesa utilizado para descrever atos de 

violência física ou psicológica, motivando, geralmente um sentimento negativo 

por quem sofre da violência de um bully. Trata-se de uma forma, às vezes 

radical, de intolerância, de violência entre pares, de agressão a colegas mais 

tímidos, inseguros, passivos. Pode variar de uma simples gozação às formas 

mais radicais de violência na escola, tais como: colocar apelidos, ofender, 

agredir, machucar, extorquir, ameaçar o colega, até ao vandalismo, a 

delinqüência, a fobia ao extremo, a provocação, a vitimização, a ataques e 

chacotas de uns para com outros, essas chacotas acontecem de maneiras 

intencionais e repetitivamente. Compreender essas formas e atitudes 

grosseiras, intencionais e repetidas dentro e fora da escola é absolutamente 

emergente e atual.  

As origens sobre estudos de bullying estão nos estudos sobre a 

violência, tanto na sociedade quanto na escola. Nas décadas de 70 e 80, Dan 

Olweus, psicólogo e professor norueguês, desenvolveu uma pesquisa com 
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alunos, pais de alunos e professores de escolas daquele país. 2 A pesquisa 

desenvolvida diagnosticou e sistematizou o fenômeno bullying. Ele detectou 

que aproximadamente 15% do total de alunos apresentavam-se como 

agressores ou vítimas de algum tipo de violência, por atos de bullying.  

Dan Olweus (1978) foi o primeiro estudioso a cunhar os termos e as 

palavras relativas ao bully, ao bullies e ao bullying, vinculando e retratando-as a 

atos de violência e a sujeito ou sujeitos violentos. 3 

O bullying, tal como a violência, é um problema mundial. Acontece em 

países ricos e em países pobres, em escolas públicas e em escolas privadas, 

acontece entre o feminino e o masculino. Não escolhe gênero, nem classe 

social. O bullying acontece. (COSTANTINI, 2004, FANTE, 2005). 

Mas por que acontece? Quais são as gêneses explicativas para que o 

bullying aconteça? 

As soluções para esse problema não parecem ser fáceis, mas a escola e 

as comunidades devem estar atentas a esse problema, devem diagnosticar e 

apontar, conhecer com profundidade o problema bullying e analisá-lo 

seriamente. 

Um desafio que se coloca é fazer com que pais, professores e alunos, 

entendam que o bullying não é uma simples brincadeira ou “brincadeirinha” de 

criança sem qualquer resultado mais sério. É um problema sério que deve ser 

tratado com a seriedade merecida. 

 

1.2. Justificativa - por onde começa a nossa história: uma retomada de estudos 

 

 Em 1986 começa a nossa história de professor-pesquisador, após 

terminar a graduação em Pedagogia pelo Curso de Pedagogia do Instituto de 

Educação de Minas Gerais e antes, terminar a graduação em Curso de Letras 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (1985).4 

                                            
2
  Cerca de 84.000 alunos, 400 professores e 1000 pais de alunos. Cf. Arruda, 2005. 

3
 OLWEUS, D. Agression in the schools: bullies and whipping boys. Whashington, D.C.: 

Hemisphere, 1978, apud MIDDELTON-MOZ ; ZAWADSKI (2007). 
4
 Pelas dificuldades encontradas na formação de professor de língua portuguesa, preocupado 

com inserção na prática real, fomos levados a fazer o curso de Pedagogia. Ali nos idos iniciais 
da década de 80 já percebíamos algumas lacunas na formação de professores, lacunas essas 
que perpassariam além das didáticas da sala de aula. 
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 Tendo concluído o Curso de Pedagogia, iniciei minha atuação como 

professor de ensino superior no mesmo curso em que me formei, na mesma 

escola. Comecei a lecionar no Curso de Pedagogia do Instituto de Educação 

de Minas Gerais já no segundo semestre de 1986, momento em que 

terminávamos o Curso de pós-graduação lato-sensu em Orientação 

Educacional. 

 Imediatamente surgiu-nos um grande desafio, pois, assumimos uma 

disciplina de grande teor, tanto teórico, quanto prático. Trata-se da disciplina 

Medidas Educacionais que era ministrada nos períodos quase finais do curso 

de pedagogia, a saber, quinto e sexto períodos daquele curso. 

 Juntamente com outros professores, criamos um programa de curso que 

iria discutir as questões e os problemas sobre as Medidas e sobre as 

Avaliações na escola em suas múltiplas facetas, propondo-se a fornecer 

subsídios e desenvolver habilidades que permitissem ao educador construir os 

seus instrumentos de coleta de dados e de avaliação, analisando e 

interpretando criticamente os instrumentos e seus resultados obtidos. Eram 

dois semestres para discutirmos tais questões, um período complementar ao 

outro.  

 Em Medidas Educacionais I, após a discussão e crítica de aspectos mais 

amplos dos fundamentos das medidas e das avaliações na escola (tradicionais, 

escolanovistas, liberais, técnicos e críticos), discutia-se o instrumental de coleta 

de dados e de informações gerais dirigidos à verificação de objetivos 

educacionais ou de dados não mensuráveis em uma prova dita objetiva. Já em 

Medidas Educacionais II o que se via mais especificamente era o instrumental 

referente à verificação dos objetivos cognitivos, relativos aos conhecimentos e 

aprendizagens do aluno, bem como o tratamento, análise e apresentação dos 

resultados, focalizando a avaliação da aprendizagem, discutindo as suas 

implicações sociais, históricas e políticas para os elementos nela envolvidos. 

 Abordavam-se as tendências pedagógicas contemporâneas crítico-

transformadoras, procurando investigar os principais problemas de avaliação, 

buscando alternativas de um planejamento com vistas a atender as 

necessidades reais da escola, tanto dos professores, quanto dos alunos e 

demais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
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 Os conteúdos e temáticas desenvolvidos nos dois semestres eram 

amplos, após se discutir e apresentar diferentes conceituações para os termos 

medida e avaliação em educação, eram levantadas várias questões a serem 

trabalhadas, a saber: a avaliação e sua relação com o processo de ensino e os 

problemas gerais da escola e dos alunos: o fracasso escolar, a recuperação, o 

conselho de classe. Trabalhávamos diferentes instrumentos de coleta de 

informações gerais sobre os alunos: a observação em sala de aula e da 

interação dos professores com os alunos, as técnicas de questionário e de 

entrevista, o dispersograma e a sociometria como instrumentos para 

compreensão da realidade da sala de aula em diferentes momentos do 

processo.  

Eram retratadas diferentes problemáticas da escola fundamental e do 

ensino médio (primeiro e segundo graus): as questões da enturmação 

homogênea ou heterogênea, as questões da qualidade e da quantidade, as 

questões sobre a desnutrição e o fracasso escolar, os problemas da auto-

avaliação. Isso tudo sem contar com os estudos sobre as provas escolares e 

as críticas aos exames. Eram estudadas as provas dissertativas e as provas 

objetivas, as análises de itens, bem como os padrões de interpretação de 

resultados das provas e das notas. 

 Para um professor recém formado, mesmo que tenhamos passado por 

um período bastante longo como monitor de departamento de Psicologia da 

Educação e Metodologia da Pesquisa, tivemos que nos dedicar com muito 

afinco aos estudos de uma ampla bibliografia, tanto técnica quanto crítica sobre 

o assunto.  

 O primeiro trabalho de pesquisa feito por este pesquisador que ora 

escreve esta dissertação de mestrado, ainda como aluno de graduação em 

Pedagogia teve como tema de estudo a relação existente entre a dificuldade de 

socialização e o baixo rendimento escolar.  

Em meados dos anos 80, falava-se muito em baixo rendimento, já se 

tinha interesses pelas questões da avaliação em sentido restrito e em sentido 

amplo. Entretanto ainda não percebíamos claramente que o baixo rendimento 

escolar tinha suas raízes nos problemas do fracasso escolar e suas 

implicações, muito bem estudadas criticamente por diferentes pesquisadores 

da área.  
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Em 1985 desenvolvemos um estudo de pesquisa com o intuito de 

entender a relação existente entre os problemas de socialização dos alunos, 

suas dificuldades de relacionamento entre pares e o seu respectivo rendimento 

escolar. Até que ponto esses dois fatos andam juntos? Qual a sua correlação? 

Qual a relação existente entre esse dois problemas: a socialização e o 

rendimento escolar? 

Fomos percebendo nitidamente a forte correlação existente entre esses 

dois problemas. Todos os alunos da amostra, que apontavam certa dificuldade 

de socialização, sem exceção, apresentavam dificuldades ou baixo rendimento 

escolar. 

Como detectamos o problema? Em um primeiro momento aplicamos um 

teste sociométrico, em que os próprios alunos apontavam os colegas com os 

quais gostariam de trabalhar e/ou estudar ou, ainda, montar um grupo de 

estudos, por exemplo. Pedia-se também a esses alunos que apontassem 

colegas com os quais não gostariam de estudar ou trabalhar. Posteriormente 

após o levantamento dos resultados, coletamos na secretaria da escola as 

notas obtidas por todos os alunos e assim fomos fazendo um levantamento 

onde percebemos que todos os alunos envolvidos com problemas de 

socialização tinham alguma dificuldade de rendimento. 

Para nós quais seriam os alunos com dificuldades de socialização? 

Aqueles que, após a aplicação do referido teste sociométrico, foram rejeitados 

pelo grupo, ou ainda, sequer foram lembrados por esse mesmo grupo. 

Os fundamentos desse teste estão na sociometria. Trata-se de uma 

técnica quantitativa e qualitativa que procura explicar as relações pessoais e 

interpessoais entre os indivíduos de um grupo, revelando a sua estrutura 

interna e indicando as posições de cada indivíduo em relação aos demais, 

permitindo analisar os grupos, identificar seus líderes, os subgrupos e os 

desajustados (rejeitados e esquecidos). 

A técnica é relativamente simples. Por meio de votação escrita o 

aplicador pede aos indivíduos que escolham colegas com os quais gostariam 

de trabalhar e colegas com os quais não gostariam de trabalhar. 

Posteriormente elabora-se a sociomatriz, um diagrama em que se representam 

graficamente os resultados do teste sociométrico, objetivando a uma visão 

rápida das relações entre os indivíduos. 
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Percebe-se claramente assim, quem são os líderes ou estrelas (aqueles 

mais votados positivamente); os rejeitados (aqueles mais votados 

negativamente); os solitários e/ou esquecidos (aqueles que não recebem 

qualquer votação); os pares (escolhas mútuas entre dois indivíduos) e os 

cliques ou “panelas” (escolhas fechadas dos elementos de um grupo entre si). 

Aplicamos o teste sociométrico, elaboramos a sociomatriz, levantamos 

os rejeitados e esquecidos (sujeitos de nossa pesquisa).  O passo seguinte foi 

levantar as notas na secretaria da escola para percebermos se, de fato, havia 

correlação entre esses dois fatores. Conclusão: todos os alunos com 

desajustes ou dificuldades de socialização apresentavam baixo rendimento 

escolar. A correlação é fortíssima. As notas escolares desses alunos eram 

inferiores ao mínimo exigido para aprovação, e eles estariam, portanto, fadados 

ao fracasso escolar.   

Naquele trabalho um caso em especial chamou-nos a atenção. Era um 

aluno com cabelo amarelado, baixinho, magrinho e bem branquinho. O tipo que 

muitas vezes chamamos de “nego-aço” e outras vezes chamamos de “russo”. 

Seu apelido era ratinho, que, de passagem, esse aluno detestava o seu 

apelido. Mas até os professores daquela escola não resistiam e, mesmo na 

hora da chamada, ao invés de chamar pelo nome (fulano), o que faziam? 

Chamavam o ratinho de ratinho. O que é pior, o aluno tinha que responder: 

presente! E a sala inteira ria do garoto. Esse aluno levantava da carteira, queria 

sair da sala durante as aulas, mexia com todo o mundo que pudesse, foi o mais 

rejeitado no teste sociométrico e não recebeu qualquer voto positivo nesse 

mesmo teste. 

Hoje, olhando para trás, podemos perceber claramente que esse aluno 

enquadrava-se nas nossas discussões atuais: os problemas de bullying na 

escola, sua vítimas, seus agressores e seus espectadores. Também podemos 

perceber que, muitas vezes, o professor até contribui significativamente para o 

mau comportamento do(s) aluno(s). No caso do “ratinho” isso ficava evidente. 

Nossas fundamentações teóricas na época perpassavam tanto pelas 

discussões sobre a sociometria, cujos estudos iniciais estavam vinculados às 
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pesquisas de Jacob Levy Moreno5, bem como às fundamentações sobre a 

avaliação do rendimento escolar, com a sua ampla variedade de pesquisas e 

estudos da área. Além dos fundamentos psicológicos, tínhamos também como 

interesse discutir as relações do tema com a sociologia geral, conforme Ely 

Chinoy, no seu livro, “Sociedade: uma introdução à Sociologia” e também com 

a sociologia da educação. Os estudos sobre a socialização primária e a 

socialização secundária não deixaram de emergir em nossas discussões. 

Entretanto, o nosso percurso de estudos foi abandonando as questões 

relativas à socialização dos alunos e assumindo, mais especificamente, os 

problemas relativos aos estudos sobre a avaliação do rendimento escolar. 

Fizemos outras pesquisas nessa área, onde já tivemos oportunidades de 

propagá-las em outros trabalhos e em outras discussões. 

 

1.3. O reencontro de uma temática agora com uma nova roupagem 

 

Por toda a segunda metade da década de oitenta e toda a década de 

noventa, demos maiores ênfases aos estudos sobre a avaliação do rendimento 

escolar, entretanto tivemos algumas oportunidades de acessar estudos da área 

da socialização, com novos enfoques e com novos termos.  

Na década de 90 falava-se muito em indisciplina na escola e na sala de 

aula, as discussões muitas vezes eram voltadas para as questões da 

indisciplina vinculadas às questões sobre a avaliação e o rendimento escolar e 

fracasso escolar. Os educadores começam a explorar com mais afinco as 

questões afetas à indisciplina e em agressividade, em alguma medida, 

buscando as suas relações com a aprendizagem, minimizando os problemas 

dessa relação.  

Os problemas da indisciplina também não ficam de fora das discussões 

sobre as suas relações com a aprendizagem. Entretanto, um problema era 

sempre evidenciado: os professores não são unânimes em conceituar tanto a 

disciplina/indisciplina, quanto a agressividade nas escolas. Percebia-se 

claramente que diferentes concepções de disciplina eram apontadas pelos 

                                            
5
 Nasceu em Bucareste, Romênia (1889), faleceu em New York (1974); Considerado o pai do 

psicodrama, do sociodrama e da sociometria. Publicou, entre outras obras, “Sociometry, 
Experimental Method and the Sciense of Society” (1951). 
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professores, mas ainda havia muita dificuldade por parte desses professores 

em lidar com os problemas de indisciplina e agressividade nas escolas. 

Pouco se falava, então, em dificuldade de socialização, de sociabilidade, 

de socialização. Os educadores começaram a discutir os problemas de 

comportamento dos estudantes sob o olhar da indisciplina ou da agressividade.  

Agressividade ou agressão, segundo o dicionário de língua portuguesa é 

ato de agredir, ataque, insulto, provocação. Já indisciplina é entendida como 

falta de disciplina, desordem, desobediência, rebelião, revolta. Enquanto 

indisciplina lembra desordem, agressividade lembra ataque. Os confrontos em 

sala de aula, a desordem na relação professor-aluno eram vistos como 

indisciplina e foram muito bem estudados por Aquino (1996a, 1996b). 

O termo violência será incluído nessa discussão e mais tarde passa a 

aflorar nos meios educacionais, fazendo parte do seu cotidiano. (GUIMARÃES, 

1996). As discussões e os temas se entrelaçam. Violência, agressividade e 

indisciplina começam a pertencer ao dia-a-dia das escolas. 

Mas, o que é a violência, como os teóricos, estudiosos e pesquisadores 

vêm conceituando esse termo? Como essa palavra é apresentada nos 

dicionários de língua portuguesa? 

Violência é um substantivo feminino, cujo significado pode ser: “Qualidade 

de violento; abuso de força; ação violenta; ação de violentar”. Violentar é um 

verbo de várias regências: “exercer violência sobre; forçar; obrigar; 

constranger; arrombar; estuprar; desflorar; alterar; inverter; torcer o sentido de; 

constranger-se; forçar a própria vontade”. (ÁBILA FILHO, 1986, p. 859). 

Segundo o dicionário, podemos observar que violência tem a ver com forçar ou 

obrigar. 

O Minidicionário Escolar de Língua Portuguesa, Rios (2001) apresenta os 

seguintes significados para a palavra violência: “1. Qualidade ou caráter do que 

é violento; 2. Abuso da força; 3. Tirania, opressão; 4. Veemência; 5. Ação 

violenta; 6. Constrangimento físico ou moral; 7. Qualquer força empregada 

contra a vontade, liberdade ou resistência de pessoa ou coisa, coação”. (RIOS, 

2001, p. 547). Na mesma página o mesmo autor explicita que violentar é “1. 

Exercer violência contra. 2. Coagir, constranger. 3. Violar. 4. Arrombar, forçar. 

5. Estuprar, deflorar. 6. Torcer o sentido de. 7. Alterar. 8. Forçar a própria 

vontade. 9. Constranger-se”. 
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Percebe-se que o termo apresenta o significado de qualidade ou caráter 

do que é violento, do que abusa de força, que tiraniza, oprime ou constrange 

pessoa ou coisa. Mas, violência tem a ver também com atitude de violentar, 

ação violenta. 

A literatura está repleta de estudos e de conceituações sobre o que vem a 

ser violência. A Sociologia, a Psicologia e a Psicanálise, a Filosofia, a 

Antropologia, as Artes e as Religiões sempre se interessaram em alguma 

medida pelas questões sobre violência exercida por pessoas, por instituições, 

por governos, pelo Estado e pela sociedade. (ARENDT, 2005, BOURDIEU; 

PASSERON, 1992, BOURDIEU, 2007, FROMM, 1981, 1987). 

Como estudiosos e pesquisadores têm conceituado o “fenômeno” 

violência? Como esse “fenômeno” vem emergindo na sociedade? Como vem 

emergindo na escola e em outros espaços e instituições? Esse “fenômeno” é 

típico de grandes cidades e aglomerações ou trata-se de um “fenômeno” que 

não escolhe lugares para ser manifesto? 

 Há um fato que é inegável: nós vivemos sobre síndrome do medo. 

Temos medo de ser abordados na rua, de conhecer pessoas, tem-se medo 

tanto da ação dos criminosos, quanto da ação dos policiais, muitas vezes 

marcadas por igual covardia e ferocidade. Temos medo de ser confundidos ou 

tomados por outra pessoa equivocadamente. Temos medo no trânsito, pois 

muitas vezes as pessoas, quando assumem o volante, transformam-se 

plenamente. Temos medo do presente, mas temos igual medo do futuro, será 

que teremos vida, saúde, liberdade, comida e trabalho, respeito e dignidade? 

Para onde caminha a história da humanidade? O que nos espera o futuro? 

Uma explicação para a violência pode ser o medo. Onde há medo, há 

ameaças e onde se tem ameaças tem-se a violência. Para entendermos o 

fenômeno da violência, para conceituá-lo faz-se necessário entendermos 

também os códigos sociais e os códigos jurídicos de uma época e de uma 

sociedade. A violência é uma construção social.  

Violência pode ser entendida como tudo aquilo que pode agredir a 

integridade pessoal de alguém. Violentar um homem é retirar-lhe a sua 

dignidade e integridade física e moral. 

 

 



15 
 

 

Aquino (1998) apontou para o fato de que por violência denota-se a:  

[...] qualidade do que atua com força ou grande impulso; força, ímpeto, 
impetuosidade, intensidade, irracibilidade, força que abusivamente se 
emprega com o direito, opressão, tirania, ação violenta, 
constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer 
ou deixar de fazer um ato qualquer, coação (AQUINO, 1998, p. 13).   

 

Esse autor vincula o conceito de violência ao conceito de autoridade e 

ao conceito de poder. Os significados do termo autoridade remetem a “direito, 

poder de comandar, de obrigar a fazer alguma coisa, domínio, jurisdição, 

arbítrio, vontade própria, crédito, consideração, influência, importância, 

autorização, permissão” (CALDAS AULETE, 1964, apud AQUINO 1998). 

Charlot (2002), ao discutir o fenômeno da violência nas escolas e como 

esse fenômeno tem sido abordado por estudiosos e sociólogos franceses 

aponta algumas questões importantes: primeiro, a violência na escola não é um 

fenômeno novo; segundo, os jovens envolvidos nos fatos de violência são cada 

vez mais jovens; terceiro, há, cada vez mais, um aumento dos números e 

ocorrências das chamadas “intrusões na escola”. Esse autor chama-nos a 

atenção para um fato: é preciso distinguir a violência na escola, a violência à 

escola e a violência da escola. Este foi um trabalho desenvolvido na cultura da 

violência francesa, mas algumas questões podem ser trazidas para a realidade 

brasileira, bem como interpretações alcançadas. 

A violência na escola é a que se dá e se produz no espaço escolar; a 

violência à escola está ligada à natureza e às atividades da instituição, é a 

violência contra a escola; e a violência da escola é a violência institucional 

marcada pela maneira como a escola lida com os jovens: a composição das 

classes, a atribuição de notas e o regime de avaliação, as palavras, atos e 

atitudes de seus agentes considerados como injustos, racistas e 

preconceituosos. 

Um estudo bastante interessante sobre o conceito de violência e a sua 

repercussão em educação foi feito por Oliveira e Guimarães (2006). Esses 

autores analisam o conceito à luz do pensamento e das obras de Hannah 

Arendt. De fato, essa autora da filosofia política já alertava para a falta de 

grandes estudos sobre o fenômeno da violência e a sua consequente 

banalização. Suas discussões sobre a condição humana, as esferas públicas e 

privadas, o labor, o trabalho e a ação, a vita activa e a vita contemplativa, o 
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social e o privado, a sociedade de consumidores, o homo faber e mercado de 

trocas, a alienação do mundo e o advento da dúvida cartesiana, estão 

permeados de questões referentes à violência. 

[...] A reversão e a alternativa à violência passa pelo resgate e devolução do 
direito à palavra, pela oportunidade da expressão das necessidades e 
reivindicações dos sujeitos, pela criação de espaços coletivos de discussão, 
pela sadia busca do dissenso e da diferença (OLIVEIRA e GUIMARÃES, 2006, 
sem paginação).  

 

  Violência é um comportamento danoso à outra pessoa, ser vivo ou 

objeto, negando-lhe  a autonomia, a integridade física ou psicológica e mesmo 

a vida de outro, é  o uso excessivo de força. O termo deriva do Latim: violentia. 

É qualquer comportamento ou conjunto de comportamentos derivado de força, 

vigor; aplicação de força contra qualquer coisa ou ente.  

Neste caso, percebe-se que a violência diferencia-se de força, apesar 

dessas palavras serem utilizadas, costumeiramente, de maneiras bem 

próximas na língua e no pensamento cotidianos. Enquanto que força designa, 

em sua acepção filosófica, a energia ou "firmeza" de algo, a violência 

caracteriza-se pela ação corrupta, impaciente e baseada na ira, que não 

convence ou busca convencer o outro, simplesmente o agride.Existe violência 

explícita quando há ruptura de normas e/ou moral sociais estabelecidas. Não 

se trata de um conceito absoluto. Neste caso tem se uma construção social, 

variando entre as diferente sociedades.  

Arendt (1969, p.27) assinala que “poder, força, autoridade, violência – 

nada mais são do que palavras a indicar os meios pelos quais o homem 

governa o homem”, mas adverte que o eclodir da violência ocorre quando se 

reduzem as possibilidades de, como seres humanos, homens e mulheres 

atuarem politicamente (ARENDT, 1969, p. 8-14) 

Em sua obra “A condição humana”, a autora recorre à concepção grega 

de que a violência constitui um elemento pré-político que, após o advento da 

polis grega, somente se reinstala com o fracasso do diálogo. Isso porque “o ser 

político, o viver na polis, significa que tudo era decidido mediante palavras e 

persuação, e não através de força ou violência” (ARENDT, 2005, p. 35) 
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Sposito (2001) fez um balanço da pesquisa sobre violência escolar no 

Brasil. Percebeu também, como outros pesquisadores, que poucos foram os 

estudos sobre o tema. Segundo essa autora no conjunto de dissertações e 

teses produzidas entre 1980 e 1998, em todas as pós graduações em 

educação no país, de um total de 8667 trabalhos, apenas nove debruçaram 

sobre o tema violência escolar. O estudo de Sposito faz um levantamento das 

produções de dissertações e teses (mestrado e doutorado) sobre o tema 

violência escolar, bem como um levantamento feito por outras agências de 

pesquisas.  

São as incivilidades como formas de indisciplina e  de relações com as 

autoridades e as formas de violência simbólica ou institucional que se 

encontram em grande parte dos estudos incluídos nas revisões de literatura 

(SPOSITO, 1998, 2001, SZENCZUK, 2004). Um exame dos trabalhos 

apresentados nos eventos científicos como as Reuniões Anuais da ANPEd 

(2002-2007) e no ENDIPE (2006, 2008) também nos mostra a presença 

importante de indisciplina e de violência simbólica na escola como temáticas 

identificadas. (COELHO; MATTOS, 2008) 

As discussões e os problemas sobre civilidade-incivilidade, de disciplina-

indisciplina, de agressão, agressividade e violência nas escolas em todos os 

seus matizes, bem como as discussões teóricas sobre a socialização e 

sociabilidade, cortesia-descortesia, encontram-se em um mesmo conjunto de 

temas geradores de categorias para estudos. Podemos, dessa maneira, 

perceber uma aproximação de sentidos semânticos entre os termos. Entretanto 

novos temas, palavras, termos e conceitos foram introduzidos na discussão. 

Muitos dos problemas nas escolas, sobretudo os problemas de disciplina 

e indisciplina, de violência e agressividade são apontados e irremediavelmente 

colocados nas mãos dos professores.  

Para Furlani, o professor foi, aos poucos, perdendo a sua importância 

social, técnica e política, perdendo consequentemente a sua capacidade de 

gerir o poder sobre os alunos, bem como a sua capacidade de mando e de 

autoridade. A autora conclui que a autoridade do professor só seria recuperada 

se centrada na competência da transmissão de conhecimentos; do 



18 
 

 

disciplinamento e da avaliação da situação pedagógica; e da vivência de 

modelos no relacionamento com os alunos. (FURLANI, 1988). 

A expectativa em relação ao trabalho da escola e do professor no 

sentido de minimizar os problemas de violência, muitas vezes, retira essa 

discussão das discussões maiores relacionadas à violência fora das escolas e 

na sociedade mais ampla. 

 

1.4. O final da década de noventa e a virada do milênio 

 

Uma palavra, tema ou conceito que vem adentrando os meios 

educacionais e as escolas, sobretudo nos anos finais do século XX e iniciais 

deste novo milênio, foi a palavra bullying, tema de discussão desta dissertação 

de mestrado.  

Bullying, palavra de origem inglesa, não tem uma tradução muito 

adequada para a nossa língua, por significar vários aspectos de uma só 

realidade. A terminologia bullying vai, cada vez mais adentrando as escolas.  

Bullies aparece na literatura da área da psicologia e da educação pela 

primeira vez como subtítulo do livro do pesquisador norueguês Dan Olweus, 

(1978), ainda sem a terminação “ing”, que em língua inglesa, tem o sentido de 

gerúndio. O livro de Dan Olwes, “Agression in the schools”, agressão nas 

escolas, trazia o subtítulo: “bullies and whipping boys”. Bullies é um 

substantivo, plural, significando touros ou valentões e whipping significa 

chicoteando, batendo.  

Posteriormente, outros países preocupados com o aumento da violência 

e da agressividade entre os estudantes, começaram a desenvolver estudos na 

área. Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Japão, 

entre outros, perceberam que a incidência de violência e agressividade entre 

os estudantes era muito grande. (FANTE, 2005) 

As discussões sobre a agressividade e a violência nas escolas tomam 

força também em outros países, incluindo os países de línguas neolatinas. 

Nessa passagem, aos poucos o termo bullying começa a circular nas 

discussões sobre os problemas de agressividade e violência nas escolas, 
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sobretudo a agressividade e violência ocorrida entre pares, isto é, entre os 

estudantes.  

É em outras esferas e em outras línguas que o termo bully ou bullies, no 

plural, recebeu o gerúndio. Em Florença (Itália) houve a publicação de 

“Bullismo a scuola” (1996), tradução do livro de Dan Olweus e, nesse mesmo 

ano, publicou-se na Itália “Bullying, la sopraffazione nell‟infanzia” deste mesmo 

autor norueguês (apud COSTANTINI, 2004, p. 213) 

A partir daí o termo bullying, com o gerúndio passou a ser amplamente 

usado, divulgado e difundido principalmente pelos estudiosos da psicologia 

contemporânea. 

O termo bullying chega ao Brasil a partir dos estudos da Associação 

Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA) 

que entendia por bullying as formas de atitudes agressivas entre iguais, 

intencionais e repetidas, sem motivação evidente, causando dor e angústia e 

denotando uma relação desigual de poder (ARRUDA, 2005). Foi a 

pesquisadora Cleo Fante (2005), em seus estudos sobre a violência nas 

escolas brasileiras, que, em alguma medida, divulgou e propagou  o chamado  

“fenômeno bullying” nas escolas, a despeito de, na literatura da área, essa 

palavra  já constar de alguns estudos brasileiros (OLIVEIRA, 2002, MARRA 

2004, SILVA, M.J. 2004, SILVA M.N, 2004).  

 Fante (2005) no chamado “Fenômeno bullying”, introduz o substantivo 

“fenômeno” para designar o gerúndio “bullying”, utilizando-se das palavras 

fenômeno e fenomenologia bullying. O uso do substantivo fenômeno pode 

levar-nos a entender que se trata de uma coisa natural, como os fenômenos 

naturais, principalmente se entendermos que o bullying tem a ver com a 

violência, podemos forçosamente entender, grosso modo, que tanto o bullying 

quanto a violência nada mais são do que fenômenos naturais. Entretanto, para 

nós tanto a violência quanto o bullying nada mais são do que uma construção 

social.  

Se tivermos que utilizar o termo em inglês, sem buscar uma tradução 

adequada, vamos optar por usá-lo sem o substantivo fenômeno. Basta dizer 

bullying.  
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1.5. A metodologia deste estudo e as análises teóricas 

 

Nosso estudo tem a pretensão de analisar teoricamente a produção 

literária e científica sobre o bullying escolar. Quando se vai analisar onde 

ocorre o bullying, nossa resposta a priori é: o bullying na escola. Os espaços e 

tempos escolares para ocorrer o bullying podem ultrapassar o espaço-tempo 

da sala de aula, para outros ambientes da escola tais como: o pátio, a 

biblioteca, a quadra de esportes, a cantina ou refeitório e no banheiro. O 

bullying pode ocorrer também nos entornos da escola durante a saída/entrada 

dos alunos e até mesmo durante os intervalos das aulas, no recreio ou em 

qualquer outro lugar onde o bullying possa ocorrer. 

Nossas intenções iniciais, logo quando decidimos pesquisar esse tema 

fascinante, eram a de fazer uma etnografia do bullying, a partir de estudos 

construídos por autores como Mattos (2004, 2006) e Erickson (1988). Quando 

começamos a aproximar mais exaustivamente da temática, percebemos a 

necessidade de novas evidências e novas maneiras, mesmo que teóricas, para 

entendermos o bullying, buscando-se as possibilidades de preenchimento das 

lacunas teóricas que percebemos, bem como, maior aprofundamento de novas 

abordagens teóricas sobre o assunto.  

A metodologia deste estudo é qualitativa, buscando-se mais os 

conceitos do que as quantidades e percentuais, médias, projeções e 

estimativas. As leituras dos textos, dos livros e dos artigos proporcionaram uma 

visão mais geral sobre o assunto, entretanto, o levantamento numérico de 

temas-conceitos-categorias em muito podem também contribuir para a 

compreensão do bullying. 

Partimos da leitura de cada trabalho acadêmico, acessado pela WEB ou 

não, analisando-o e assim agrupá-lo e compará-lo com outros artigos de 

acordo com as categorias levantadas e apontadas. Este é um trabalho teórico 

que se propõe atacar um problema que tenha sido objeto de outras reflexões. 

(ECO, 1998, p. 11). 

 Este trabalho segue algumas características das abordagens qualitativas 

tais como as apontadas por Bogdan e Biklen (1994, p. 72-74), a saber: as 

expressões são descritivas e os conceitos-chave são a compreensão e o 

significado, a teoria é fundamentada na construção social. As afiliações 
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teóricas e acadêmicas são o idealismo e a cultura; a sociologia, a história e a 

antropologia. O objetivo principal dos estudos qualitativos é o de desenvolver 

os conceitos e a compreensão, descrevendo realidades múltiplas. Os dados 

são descritivos e os documentos analisados são oficiais, mas também são 

analisados outros tipos de documentos. Os discursos dos sujeitos podem ser 

igualmente ser analisados; a amostragem é teórica; a análise dos dados é 

contínua, indutiva e analítica, em que os modelos, temas e conceitos são 

comparados. 

  Esta pesquisa teve como abordagem metodológica e como principal 

objetivo o estudo, a reflexão, a interpretação e a hermenêutica da produção 

literária e das pesquisas sobre o bullying no Brasil. Este trabalho está dividido 

em três partes, tendo como eixo comum o tema bullying. 

 A primeira parte da análise foi feita a partir dos livros publicados no 

Brasil sobre o tema. A segunda parte, dividida em duas etapas, é de análise 

dos trabalhos acadêmicos acessados na WEB (Internet): 1. Dissertações e 

teses; 2. Trabalhos acadêmicos apresentados em anais de congressos, 

periódicos e espaços específicos (sites). A terceira parte, composta de uma 

construção teórica feita pelo pesquisador, apresenta, a partir dos referenciais 

teóricos, uma análise dos problemas de bullying na escola.  

 Pela própria composição e formatação dos diferentes trabalhos 

analisados e dos diferentes textos acessados (livros, teses, dissertações, 

trabalhos em anais de congressos, artigos e sites) cada parte do trabalho vai 

compor-se de uma maneira que se interliga pela temática em questão. 

A análise dos livros foi feita a partir do método 5W, 1H. O que é o 

bullying? Quem pratica o bullying? Como ocorre ou acontece o bullying? 

Quando ocorre o bullying? Onde ocorre o bullying? Por que ocorre o bullying? 

Quais as causas e as consequências do bullying?6 

 Para a análise das teses e dissertações foi feita a contagem de palavras, 

de temas geradores ou de categorias pelo software Adobe Reader 9.0, com o 

objetivo de tentar compreender o universo semântico do bullying. Entretanto, 

                                            
6
 A origem da construção dessas perguntas ou questões de estudo está em um método muito conhecido 

pelos teóricos da administração e do gerenciamento. Trata-se do método 5W e 1H, instrumentalizando o 
pesquisador e substituindo métodos empíricos de trabalhos escolhidos arbitrariamente. What (o que é); 
Where (onde ocorre); When (quando ocorre); Who (quem faz ou quem pratica);  Why (por que ocorre, 
quais as causas ou porquês); How  (como ocorre). Cf. MACHADO, 1994, p.16-18. 
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esse universo semântico foi escolhido e levantado a partir da leitura do material 

acessado. Algumas palavras que poderiam aparecer nos textos foram 

levantadas, dessa forma, foi feita a contagem desses vocábulos em todas as 

dissertações e teses, posteriormente, calculamos a média aritmética obtida 

pelos termos encontrados, percebendo, assim, os temas geradores a partir dos 

estudos sobre o bullying.   

Para a análise de textos da WEB (trabalhos em anais de congressos, 

eventos, artigos e periódicos) foi feita, também, uma contagem de palavras 

escolhidas.  

Optamos por usar a ferramenta do software Adobe Reader 9.0 porque 

esse programa faz a contagem de palavras escolhidas que apareçam ou não 

nos textos acessados, fornecendo o número de vezes em que um vocábulo 

conste no texto, permitindo examinar os agrupamentos e conglomerados de 

palavras. Esses conglomerados de palavras parecem-nos valiosos para 

explorar relações de sentido especialmente identificadas pelas citações 

segundo as concordâncias identificadas nos textos.  

Esse software fornece também listas de sentenças que contêm uma 

determinada palavra e também uma sequência de palavras em seus contextos, 

tomando por base o texto submetido à análise. A partir de cada linha de 

concordância é possível expandir o contexto, clicando na palavra e obtendo a 

citação completa. Esse procedimento permitiu perceber como a temática 

bullying é construída, ou vem sendo construída, nos trabalhos acadêmicos. 

 Na terceira parte do trabalho são utilizadas as contribuições teóricas 

tanto sociológicas quanto psicológicas que permitam maior compreensão e 

aproximação com a temática do bullying. Neste texto apresentamos as 

contribuições de Philippe Corcuff (2001) em seu livro “As Novas Sociologias” e, 

a partir destas contribuições, as perspectivas sociológicas e a imaginação 

sociológica para as análises do bullying. Buscamos, para tanto, as teorias de C. 

W. Mills, P. Berger, T. Luckman, P. Bourdieu e A. Giddens.  

Foi a partir dos estudos de Corcuff, também, que encontramos Norbert 

Elias (1993, 1994, 2001), autor germânico que, com as suas análises sobre a 

construção do processo civilizador e da cortesia, muito contribuíram para o 

nosso entendimento dos problemas de bullying como incivilidade e descortesia. 
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As contribuições teóricas da psicologia foram analisadas a partir dos 

estudos de Erich Fromm (1987), no que diz respeito às questões do 

entendimento do bullying como uma “Destrutividade Humana”. Todos esses 

autores vêm contribuir significativamente para as análises das questões sobre 

o bullying nesta pesquisa.  

Como situamos metodologicamente o nosso estudo? 

A pesquisa bibliográfica, bem como a pesquisa teórica, ambas 

contribuem em muito para o desvelamento da realidade, elas são atividades 

científicas de descoberta e de aproximação dessa realidade. Entendendo que 

se pode compreender e analisar o mundo a partir da compreensão e análise do 

mundo feita por outros autores. A leitura e a interpretação do mundo, a partir da 

palavra do outro, podem ser feitas tanto em uma dimensão hermenêutica, 

quanto em uma dimensão dialética, tanto em uma dimensão da interpretação, 

quanto em uma dimensão da transformação de si ou do mundo. 

A pesquisa teórica tem como principal objetivo o estudo e a reflexão, a 

interpretação e a hermenêutica dos textos estudados. Essa pesquisa pode ter 

uma dimensão extensiva, no sentido de dar conta de todo o material impresso 

ou não sobre um determinado assunto, tema ou problema. A pesquisa teórica 

intensiva não tem pretensão de dar conta de todo o material disponível, 

esgotando-o completa e exaustivamente. Extensiva seria a pesquisa teórica 

que permitisse ter acesso e analisar todo o material publicado na área, já a 

pesquisa teórica intensiva não estaria preocupada com a quantidade do 

material coletado, mas com a intenção de aproximar-se o mais que possível 

deste material, analisando e interpretando as lacunas dos trabalhos, suas 

teorias de acesso, a visão de mundo do autor, suas explicações para o 

problema, quando, como e onde ocorre o problema, quais as causas e 

soluções apontadas para a problemática em questão. 

Nossa pesquisa teve este objetivo: sem qualquer pretensão de esgotar 

todo o material disponibilizado e toda a bibliografia do assunto, não queríamos 

ler e analisar todo o material sobre o bullying, mas estávamos presos às 

análises do material impresso ou on-line, publicado no Brasil e em língua 

portuguesa. Tivemos a intenção de compreender como a temática bullying, 

como esse problema e essa prática social têm sido discutidos na bibliografia de 

acesso no Brasil. Trata-se de uma pesquisa teórica intensiva. 



24 
 

 

A pesquisa procura explicar o problema e as questões de estudo a partir 

de referenciais bibliográficos e teóricos publicados ou acessados. Busca-se 

conhecer e analisar as contribuições científicas já construídas no passado 

próximo ou remoto, podendo ou não fazer parte de outros tipos de pesquisa, 

entretanto a pesquisa teórica pode se encerrar nela mesma, dependendo 

evidentemente do objetivo do pesquisador, das possibilidades do trabalho e da 

sua exequibilidade.  

Se as perguntas do pesquisador são respondidas no campo teórico, ou 

se ele vai construir uma nova teoria explicativa para o real analisado, sobretudo 

ainda se o pesquisador procura lacunas nos estudos para serem preenchidas 

tanto no campo teórico quanto no campo prático, então se torna válido um 

estudo teórico como objetivo deste trabalho. 

As perguntas que podemos fazer e que podem ser respondidas no 

âmbito da pesquisa teórica e da leitura de trabalhos publicados sobre o tema 

bullying são: o que é o bullying? Quem o pratica? Como ocorre ou acontece o 

bullying? Quando ocorre? Onde ocorre o bullying? Por que ocorre? Quais as 

causas e as consequências do bullying? 

Questões como as levantadas acima podem ser respondidas a partir do 

olhar de cada autor estudado, mas também podem nos levar à interpretações 

mais científicas da realidade, escapando da subjetividade desses autores para 

explicações mais objetivas do real.  

Para este estudo foram analisados seis (6) livros sobre o tema bullying 

publicados no Brasil.  Também foram analisadas dezesseis (16) dissertações 

de mestrado e seis (6) teses doutorado, totalizando vinte e dois (22) trabalhos 

acadêmicos e ainda cinquenta (50) artigos científicos sobre o assunto 

localizados e acessados por meio da WEB, todos em língua portuguesa. 

Os textos acadêmicos disponíveis na Internet foram encontrados em 

busca pelo Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br/) no período de 12 

a 16 de janeiro e março de 2009 e, anteriormente, em junho de 2008. Esses 

trabalhos foram novamente acessados e analisados. 

Para a seleção dos artigos da WEB foram aplicados os critérios de 

organização acadêmica de textos, tais como título, parte textual, pré-textual e 

referências bibliográficas. Desta forma, foram selecionadas as publicações em 

anais de eventos científicos, como por exemplo, Reunião da Associação 

http://scholar.google.com.br/
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Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), bem como 

capítulos de livros ou relatórios de pesquisa e, também, textos e trabalhos em 

periódicos disponíveis em sites na WEB. 

A seleção final se deu após a leitura dos textos. Foram selecionados 

apenas aqueles em que fosse identificada a palavra bullying com pelo menos 

uma referência no texto. Foram selecionados para essa análise textual e 

temática cinquenta (50) trabalhos distribuídos por ano e em categorias.  

 Os próximos capítulos prender-se-ão à análise de todo esse material 

coletado para responder as questões colocadas sobre o bullying. 
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CAPÍTULO 2 

BULLYING: 

 UMA VISÃO PANORÂMICA DAS PRINCIPAIS OBRAS PUBLICADAS NO 

BRASIL 

O presente capítulo propõe-se a apresentar de uma maneira mais geral 

e panorâmica as principais obras publicadas no Brasil sobre o tema do nosso 

estudo: o bullying. Faremos uma descrição de algumas categorias levantadas e 

estudadas. 

Para tanto, em um primeiro momento, fizemos um levantamento da 

literatura publicada na área. Foram encontradas sete obras em divulgação 

nacional, sendo que três delas são de autores brasileiros, e quatro de autores 

estrangeiros. 

 Pretende-se apontar algumas categorias levantadas e analisadas para 

aprofundamentos posteriores. Começaremos com uma apresentação geral e 

descritiva dos livros, o quadro abaixo dar-nos-á uma visão geral da bibliografia 

completa analisada, os seus autores, data de publicação, etc. Posteriormente 

serão analisadas as conceituações do bullying, o que é, como e por que 

ocorre? Bem como as teorias envolvidas nas discussões.  

QUADRO 1 

Livros sobre o tema bullying, publicados no Brasil e analisados nesta 
dissertação de mestrado.  

Belo Horizonte, 2007-2009 
COSTANTINI, Alessandro. Bullying: como combatê-lo? Prevenir e enfrentar a violência 
entre jovens. São Paulo: Itália Nova, 2004. 
SIMMONS, Raquel. Garota fora do jogo: a cultura oculta da agressão nas meninas. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2004.* 
FANTE, Cleo. Fenômeno bullying: como prevenir a violência na escola e educar para a 
paz. Campinas: Verus, 2005. 
BEAUDOIN, Marie-Nathalie.; TAYLOR, Maureen. Bullying e desrespeito: como acabar com 
essa cultura na escola. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
MIDDELTON-MOZ, Jane; ZAWADSKI, Mary Lee. Bullying: estratégias de sobrevivência 
para crianças e adultos.  Porto Alegre: Artmed, 2007. 
CHALITA, Gabriel. Pedagogia da amizade - Bullying: o sofrimento das vítimas e dos 
agressores. São Paulo: Gente, 2008. 
FANTE, Cleo; PEDRA, José Augusto. Bullying escolar: perguntas e respostas. São Paulo: 

Artmed, 2008.  

* NOTA: Este livro não será tratado neste capítulo por não ser específico de bullying e por não apresentar 
no texto idéias, conceitos, causas e soluções para essa prática social, entretanto será apresentado e 

discutido em capítulo posterior. 
O próximo passo é fazer uma apresentação geral dos autores, 

posteriormente levantaremos algumas categorias de análise, entre elas: o que 

é o bullying? Por que ocorre? Como resolvê-lo?   
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Alessandro Costantini (2004) é pedagogo, psicólogo e psicoterapeuta, 

escreveu o livro “Bullying: como combatê-lo? – Prevenir e enfrentar a violência 

entre os jovens”. O livro foi traduzido por Eugênio Vinci de Moraes e editado 

pela Itália Nova. Publicado em 2002 com o título original “Tra Regole e 

Carezze”.  Esse livro é dividido em quatro capítulos além da Nota à edição 

brasileira, o Prefácio, a Introdução, as conclusões e a bibliografia. Os quatro 

capítulos foram assim denominados: 1. Sociedade e educação dos jovens no 

século XXI; 2. Enfrentar a agressividade. O bullying na escola: o que fazer?; 3. 

Prevenir a agressividade: promover o diálogo em família; e 4. Conter a 

agressividade: o dever de dizer não.  

O livro tem capa preta com um desenho de um garoto ou jovem com um 

rosto meio acabrunhado e triste com a mão no coração bem vermelho. O título 

do livro foi escrito em branco e o subtítulo escrito em vermelho. De antemão já 

faz referências à violência entre jovens, à prevenção e enfrentamento dessa 

violência. Mais a frente o livro será analisado quanto ao seu conteúdo, 

conforme propomos neste presente capítulo.   

Cleo Fante (2005) é brasileira, educadora e pesquisadora sobre 

violência nas escolas, escreveu o livro “Fenômeno bullying: como prevenir a 

violência nas escolas e educar para a paz”. Este livro é dividido em três 

capítulos além do Prefácio, a Apresentação, Introdução, Conclusões, Notas e 

Bibliografia. Os três capítulos são: 1. Fenômeno bullying; 2. Estratégias de 

intervenção e prevenção – Programa Educar para a Paz e; 3. Subsídios 

teóricos – As determinações do comportamento agressivo/violento, velado ou 

explícito. 

O livro tem a capa branca, a palavra fenômeno está escrita em azul e a 

palavra bullying escrita em vermelho. Há um desenho de um garoto deitado no 

chão com as mãos para cima e uma cara de amedrontado e quatro garotos ao 

seu redor, supostamente agredindo o que está deitado. Trata-se de um 

desenho, não de uma fotografia. Todos os garotos estão com um mesmo tipo 

de roupa: shorts azuis e camisas verdes. Com isso, podemos supor que se 

trata de um uniforme escolar. A contracapa apresenta sumariamente o 

significado de “fenômeno bullying”, mas isso será tratado mais adiante. 

Marie-Nathalie Beaudoin e Maureen Taylor (2006). Beaudoin é PhD, 

diretora de treinamento na Bay Área Family Therapy Training Associates, 
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supervisiona o trabalho de aconselhamento em diversas escolas na Califórnia, 

é professora na John F. Kennedy University. Maureen Taylor é educadora no 

norte da Califórnia, sua experiência de ensino inclui a pré-escola à 6ª série.  As 

autoras escreveram o livro “Bullying e desrespeito: como acabar com essa 

cultura na escola. Publicado originalmente em 2004 sobre o título “Breaking the 

culture of bullying and disrespect”, foi traduzido por Sandra Regina Netz e 

publicado pela editora Artmed.  

O livro é dividido em duas partes, contém dez capítulos, além da 

Introdução, da conclusão, dos quatro materiais de apoio, referências e índice. A 

Parte I – Estabelecendo os Fundamentos, constitui-se de seis capítulos: 1. O 

desdobramento dos problemas; 2. Haveria um incentivo involuntário aos 

problemas do desrespeito?; 3. Elucidando suposições; 4. Reagindo com 

eficácia aos incidentes de bullying e desrespeito; 5. Demonstrar respeito e 

estar aberto às experiências dos alunos; 6. Fazendo com que as mudanças 

durem mais de uma semana. A Parte II – Aplicações e Exemplos constituem-se 

de quatro capítulos: 7. Escutando as vozes dos alunos; 8. Cultivando o 

respeito, a apreciação e a tolerância na escola; 9. Lidando com o desrespeito e 

o bullying em sala de aula e; 10. Trabalhando com cada aluno em torno da 

questão do bullying. 

O livro tem capa azul, com o título escrito em vermelho. Dentro de um 

quadro alaranjado está escrito “como acabar com essa cultura na escola”. Há 

uma fotografia de quatro crianças na capa. Uma garotinha fazendo careta (os 

dois dedos indicadores nos lados direito e esquerdo, abrindo bem a boca, 

mostrando os dentes). Há outros três garotos muito risonhos, um atrás do 

outro, sendo que o segundo está com as mãos sobre a cabeça do primeiro, 

aumentando o tamanho da orelha (orelha de burro). A contracapa do livro já dá 

uma rápida informação e conceituação do que seja bullying, que será tratado 

posteriormente. 

Outro livro publicado no Brasil, também pela editora Artmed, Jane 

Middelton-Moz e Mary Lee Zawadski (2007), “Bullying: estratégias de 

sobrevivência para crianças e adultos”, tradução de Roberto Cataldo Costa. 

Entretanto, o nome do livro não aparece no original em inglês. Jane Middelton-

Moz é diretora Middelton-Moz Institute for Consultation, Intervention and 

Training em Washington (USA) e Mary Lee Zawadski trabalha no campo da 
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drogadição e dependência desde 1976. O livro foi publicado nos Estados 

Unidos em 2002 e é dividido em oito capítulos, além de uma mensagem inicial: 

“Uma mensagem para Sally”, apresenta o prefácio e referências. Os capítulos 

são: 1. Saindo da negação; 2. Encontrando o caminho: um manual de 

estratégias de sobrevivência; 3. A formação de um bully: suas próprias 

histórias; 4. Bullies brincando; 5. Bullies em relacionamentos; 6. Bullies no local 

de trabalho; 7. Chegando ao bully e; 8. Não mais silenciosos. 

O livro tem em sua capa uma parede de tijolos com algumas flores cor 

de rosa e uns ramos de grama nas separações entre esses tijolos. A parte 

superior da capa está escurecida e tem uma tarja preta com o título do livro 

escrito em azul claro: Bullying e em azul em um tom mais escuro “Estratégias 

de sobrevivência para crianças e adultos”.  

Pedagogia da Amizade. Bullying: o sofrimento das vítimas e dos 

agressores (2008) de Gabriel Chalita foi publicado pela Editora Gente. O autor 

é brasileiro. 

Gabriel Chalita é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade de 

São Paulo e em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e 

Letras de Lorena. Mestre em Ciências Sociais e em Direito pela PUC-SP e 

doutor em Comunicação e Semiótica e em Direito também pela PUC-SP. 

Membro da Academia Paulista de letras, educador atuante, recebeu vários 

títulos, prêmios e condecorações. 

O livro tem em sua capa duas crianças, um menino e uma menina, 

brincando juntas em uma gangorra feita de pneu e corrente, instalada em um 

parque com árvores ao redor. As crianças parecem felizes, apontando para o 

título do livro: Pedagogia da Amizade. A palavra bullying aparece no subtítulo 

do livro: Bullying: o sofrimento das vítimas e dos agressores. Título e subtítulo 

estão escritos em verde escuro. O livro é dividido em doze capítulos, mais a 

introdução e a bibliografia. Os capítulos são: 1. Amizade – uma atitude que 

protege; 2. Educação – simplicidade na complexidade; 3. Bullying – questões 

conceituais; 4. Bullying – panorama mundial; 5. Bullying – retrato brasileiro; 6. 

Experiência de fracasso; 7. Experiência de sucesso; 8. O papel da família; 9. O 

papel da escola; 10. O papel da sociedade; 11. O papel do governo e 12. Um 

olhar de amizade. 
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Por último, o livro Bullying escolar: perguntas e repostas (2008) dos 

autores Cleo Fante, já apresentada acima, e de José Augusto Pedra. O livro foi 

publicado, também, pela Editora Artmed. 

José Augusto Pedra é teólogo e psicólogo clínico. Especialista em 

inteligência multifocal aplicada à reestruturação da educação. Presidente do 

Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar – 

CEMEOBES, Brasília/D.F.  

O livro tem capa em preto e verde. Bullying escolar escrito em branco. 

Traz no alto um símbolo em forma de círculo, por fora vermelho, com uma tarja 

vermelha, simbolizando o “pare” ou “stop”. Dentro deste círculo um desenho 

em verde que não se tem muita a clareza do que representa este desenho 

interno. 

O livro é dividido em dez capítulos, mais a apresentação, anexo, 

referências e um capítulo a parte denominado Bullying na escola: o que é isso? 

Os dez capítulos são: 1. Definição do termo bullying; 2. Critérios para a 

identificação do bullying; 3. Panorama geral do bullying; 4. Caracterização dos 

protagonistas; 5. As formas de ataques utilizadas no fenômeno; 6. O 

ciberbullying; 7. Mobbing ou assédio moral; 8. Consequência do bullying para 

os envolvidos; 9. Causas do bullying e 10. Medidas, procedimentos e 

encaminhamentos. 

Após essa apresentação das seis obras publicadas no Brasil, a seguir 

vamos tratar do tema agora por categoria de análise, conforme já apontado 

anteriormente. Serão levantados os conceitos, teorias, estratégias de ação, 

histórico dessa palavra bullying, entre outras, para posteriores análises. 

 

2.1. Das definições e conceitos de bullying 

 

O que é o bullying, como os autores das obras traduzidas e divulgadas 

no Brasil têm definido essa palavra, termo ou conceito? Qual a terminologia 

utilizada? Um dos autores, o italiano Alessandro Costantini assim define o 

bullying.  
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Trata-se de um comportamento ligado à agressividade física, verbal ou 
psicológica. É uma ação de transgressão individual ou de grupo, que é 
exercida de maneira continuada, por parte de um indivíduo ou de um grupo 
de jovens definidos como intimidadores (grifo do autor) nos confrontos com 
uma vítima predestinada (COSTANTINI, 2004, p. 69). 

 

Como podemos perceber bullying, segundo o autor, tem a ver com 

agressividade por jovens intimidadores a predestinados. Qual o sentido da 

palavra “predestinado”? O que seria uma vítima predestinada? 

Predestinado, segundo o dicionário, em seu sentido literal, significa 

como adjetivo, efeito de Deus, destinado de antemão, como substantivo, é 

aquele a quem Deus predestina à bem aventurança. O verbo predestinar tem 

significado de destinar antecipadamente, destinar desde toda a eternidade à 

glória ou à realização de grandes ações, reservar. 

Costantini (2004) continua expondo o seu conceito de bullying, incluindo 

ainda algumas causas a que podem levar os atos de bullying: 

“Não são conflitos normais ou brigas que ocorrem entre estudantes, mas 
verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças, que, 
sistematicamente, com violência física e psicológica, são repetidamente 
impostos a indivíduos particularmente mais vulneráveis e incapazes de se 
defenderem, o que os leva no mais das vezes a uma condição de sujeição, 
sofrimento psicológico, isolamento e marginalização”. (COSTANTINI, 2004, 
p. 69. Os grifos são nossos). 

 

Aqui o autor inclui o advérbio “sistematicamente”, isto é, o bullying, 

segundo Costantini, não é um ato esporádico. Trata-se de atos sistemáticos de 

intimidação, repetidos, a indivíduos vulneráveis, predestinadamente, incapazes 

e indefesos.  

Cleo Fante (2005) em seu livro “Fenômeno Bullying” define assim o a 

palavra bullying: 

Bullying: palavra de origem inglesa, adotada em muitos países para definir o 
desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la 
sob tensão; termo que conceitua os comportamentos agressivos e 
antissociais, utilizado pela literatura psicológica anglossaxônica nos estudos 
sobre o problema da violência escolar. (FANTE, 2005, p. 27. Os grifos são 
nossos) 

 

Chamamos a atenção do leitor para a definição de “desejo consciente”. 

Será que, de fato, os comportamentos agressivos e os atos de intimidação são 

verdadeiramente conscientes? Ou será que a agressividade pode ter um 

caráter inconsciente, irreflexivo ou inculcado no sujeito que agride? O que 

pensam os educadores, psicopedagogos e psicanalistas sobre isso?  
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Vejamos ainda que a autora aponta-nos a uma questão interessante: a 

palavra bullying tem uma representação e vem de fato sendo utilizada pela 

literatura psicológica, tendo a sua origem ou gênese nos estudos sobre a 

violência escolar. O bullying tem a ver com a agressividade, mas também 

aponta-nos para questões sobre a violência.  

Há uma boa literatura tanto na psicologia quanto na psicanálise que vai 

discutir essas duas temáticas: agressividade e violência. Entretanto, não vamos 

prender-nos a essa literatura, pois não caberia aqui neste trabalho de 

dissertação7. 

Continuando, um pouco mais a frente, Fante diz que:  

[...] bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetidas 
que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos 
contra outro(s), (...). Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que 
magoam profundamente, acusações injustas, atuações de grupos que 
hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-os à 
exclusão, além de danos físicos, morais e materiais. (FANTE, 2005, p. 28-
29. Os grifos são nossos) 

 
Muito interessante essa colocação da autora, se o bullying é um desejo 

consciente, como pode ser sem motivação evidente? Mas a autora aponta para 

alguns comportamentos a que se chamou de bullying, apontando também para 

algumas conseqüências desse comportamento, a saber: danos e exclusão. 

Cleo Fante define bullying como “um comportamento cruel intrínseco nas 

relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os mais frágeis em 

objetos de diversão e prazer, através de ‟brincadeiras‟ que disfarçam o 

propósito de maltratar e intimidar” (FANTE, 2OO5, p. 29). 

Já ouvimos relatos de pessoas que consideram o bullying como um 

“fenômeno” natural próprio da idade e do desenvolvimento da criança, do 

jovem, e do adolescente. É importante frisar que o bullying ao ser considerado 

uma brincadeira normal torna-se banalizado, a exemplo do que vem ocorrendo 

com os problemas de violência tanto na escola, da escola e para a escola, 

como os problemas de violência na sociedade, da sociedade e para a 

sociedade. O bullying como brincadeira só pode ser analisado como 

brincadeira de mau gosto. 

                                            
7
Ficam elucidados alguns trabalhos de Sigmund Freud, Herbert Marcuse e Erich Fromm que podem 

contribuir para essa discussão mais específica da área. 
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Seria o comportamento cruel alguma coisa intrínseca nas relações 

sociais ou será que esse comportamento é alguma coisa construída 

socialmente? Acreditamos que até o final deste trabalho essa pergunta deverá 

ter uma resposta, afirmativa ou negativamente.  

Aqui a autora aponta também para o fato do bullying ser uma brincadeira 

que disfarça a intimidação. Esta definição também é bastante interessante. A 

brincadeira que disfarça a intimidação.  

As autoras Marie-Nathalie Beaudoin e Maureen Taylor (2006) vinculam o 

tempo inteiro, no livro inteiro, o conceito bullying a desrespeito e falam de 

“como acabar com essa cultura na escola”.  Mas, na contra capa do livro há um 

conceito de bullying que não está muito claramente expresso ao longo do livro.  

Na contra capa está escrito: “Bullying, a intimidação direta ou indireta 

que varia da simples gozação até atitudes mais violentas que empreguem a 

força física”.  No livro em si, as autoras sempre utilizam a junção desrespeito e 

bullying ou bullying e desrespeito. Apontando assim para uma questão: toda e 

qualquer forma de desrespeito nas escolas é tratado pelas autoras como 

bullying. Para elas, “o bullying geralmente acontece nas culturas em que os 

meninos precisam mostrar que são durões; os adolescentes somente rebelam-

se contra os adultos naquelas culturas que lhes conferem pouco poder na 

juventude”.  (BEAUDOIN e TAYLOR, 2006, p. 24-26).  

Já para as autoras Jane Middelton-Moz e Mary Lee Zawadski (2007) 

tem-se que: 

 [...] o bullying envolve atos, palavras ou comportamentos prejudiciais 
intencionais e repetidos (...) palavras ofensivas, humilhação, difusão de 
boatos, fofoca, exposição ao ridículo, transformação em bode expiatório e 
acusações, isolamento, atribuição de tarefas pouco profissionais ou áreas 
indesejáveis no local de trabalho, negativa de férias ou feriados, socos, 
agressões, chutes, ameaças, insultos, ostracismo, sexualização, ofensas 
raciais, étnicas ou de gênero. (MIDDELTON-MOS; ZAWADSKI, 2007, p. 21).  

 

Podemos observar que as autoras apontam para o fato de que o bullying 

é intencional e repetido, envolvendo comportamentos, palavras e atos 

prejudiciais ao outro. Ao longo do livro as autoras mostram que esse tipo de 

comportamento e ofensa se dá em diferentes locais, desde a escola ao local de 

trabalho e até mesmo em relacionamentos pode ocorrer o chamado bullying. 
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Segundo as autoras supracitadas bullying é “crueldade deliberadamente 

voltada aos outros, com intenção de ganhar poder ao infligir sofrimento 

psicológico e/ou físico”. (MIDDELTON-MOS; ZAWADSKI, 2007, p. 13).  

É importante ressaltar aqui o que as autoras Middelton-Mos e Zawadski 

apontam. As questões que envolvem o poder estão intrincadas às discussões 

sobre o bullying. Mas o que é o poder? Do que se constitui o poder? Essas 

discussões podem ser aprofundadas tanto no campo da sociologia geral, como 

no campo da sociologia da educação, bem como com campo da filosofia geral, 

bem como no campo da filosofia da educação. O acesso a uma bibliografia 

ampla da área poderia ser objeto de estudos nessa perspectiva. Pierre 

Bourdieu, em o “Poder Simbólico” e Michael Foucalt em “Microfísica do Poder” 

poderiam em certa medida esclarecer esse ponto. Vamos deixar em suspenso 

por hora essa questão. 

O bullying não se trata de um comentário ocasional. Trata-se, sim, de 

maldade, crueldade, e por que já não dizer, tirania repetida e intencional para 

intimidar e depreciar o outro. Trata-se de covardia, ofensa, incivilidade e 

desrespeito. 

Em obra mais recente, Chalita (2008) aponta para a seguinte 

conceituação: 

Na escola, quem nunca foi „zoado‟ ou „zoou‟ alguém? Risadinhas, piadinhas, 
fofocas, apelidos. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, 
testemunhamos essas brincadeiras de mau gosto, ou fomos autores ou 
vítimas. Contudo, essa rotina de xingamentos e ofensas, considerada normal 
por muitos pais, alunos e até educadores, está longe de ser inocente. O 
bullying é um comportamento ofensivo, aviltante, humilhante, que desmoraliza 
de maneira repetida, com ataques violentos, cruéis e maliciosos, sejam físicos, 
sejam psicológicos. (CHALITA, 2008, p. 82). 

 

O autor supracitado confere dois tipos de bullying e cabe aqui 

pontuarmos esses tipos. Trata-se do bullying direto e do bullying indireto. 

Aquele tem modalidade mais violenta, constituindo-se de xingar, bater, 

empurrar, chutar, esmurrar e apelidar de forma ofensiva e repetitivamente. Já o 

bullying indireto caracteriza-se por ações que levam a vítima ao “isolamento 

social”. Estratégias como boatos, intrigas e fofocas são mais comuns.  

Para Chalita (2008) o bullying direto é mais comum entre meninos e o 

bulllying indireto é mais comum entre as meninas. 

Fante e Pedra (2008) retratam também o bullying não como brincadeira 

normal. Quando brincadeiras são travestidas de crueldade, prepotência, 
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insensatez, ultrapassando os limites do suportável e convertendo-se em atos 

de violência tem-se aí o bullying. Quando os atos, atitudes ou comportamentos 

são repetitivos, intencionais e deliberados, com intuito de intimidar e causar 

sofrimento a outros (s), esses são atos de bullying. 

O bullying é diferente de uma brincadeira inocente, sem intenção de ferir; 
não se trata de um ato de violência pontual, de trocas de ofensas no calor de 
uma discussão, mas sim de atitudes hostis, que violam o direito à 
integridade física e psicológica e à dignidade humana. Ameaça o direito à 
educação, ao desenvolvimento, à saúde e à sobrevivência de muitas 
vítimas. As vítimas se sentem indefesas, vulneráveis, com medo e vergonha, 
o que favorece o rebaixamento de sua autoestima e a vitimização 
continuada e crônica. (FANTE; PEDRA, 2008, p. 9). 

 

2.2. Das explicações para o bullying – quais as causas? Por que 

acontece o bullying? 

 

Como já foi falado anteriormente, o presente capítulo faz uma análise 

panorâmica geral das obras divulgadas no Brasil sobre o tema deste trabalho, 

o bullying. Neste momento partiremos para a discussão sobre as justificativas 

desses diversos autores para os motivos que fazem ocorrer o bullying. 

Costantini (2004) afirma que a ação educativa não é influenciada apenas 

por comportamentos individuais, também é expressão atualizada de sistemas 

culturais e sociais. Entre as tarefas educativas estão a transmissão de valores 

e modelos às novas gerações. Mas a realidade está em contínua evolução e 

tanto a sociedade quanto a educação dos jovens no século vinte e um não 

poderiam ficar estagnadas no passado. 

Os valores e modelos do passado frequentemente entram em crise, 

acompanhando as crises que norteiam os sistemas culturais, sociais, 

econômicos e familiares que, de certa forma, reproduzem as visões de mundo 

a que se baseiam. 

Várias foram as transformações no mundo contemporâneo. Após a 

Segunda Guerra Mundial, durante o embate político da Guerra Fria, o 

surgimento de diferentes modelos culturais, os movimentos culturais, políticos e 

sociais de 1968, muito contribuíram para um fato: os jovens tornaram-se 

protagonistas de novas relações sociais, sexuais, políticas e no mundo do 

trabalho. Os sonhos do passado já não abarcam o presente. A cultura 

patriarcal, rígida e machista já não dá conta da realidade contemporânea. 

Essas mudanças, pouco a pouco, vão criando novos referencias tanto para os 



36 
 

 

jovens quanto para a educação desses mesmos jovens, impondo-lhes novos 

modelos educativos. A virada do milênio e principalmente os acontecimentos 

que se seguiram aos 11 de setembro de 2001 mudou o modo de pensar da 

população mundial. A globalização e a liberalização da economia mundial 

repercutem na vida e nas relações sociais entre as pessoas. Os avanços 

tecnológicos e o advento da internet e dos processos de informática, permitindo 

uma profusão de informações jamais antes processada com tamanha rapidez. 

Além disso, a mudança de hábitos em nossa época, o uso freqüente e diário da 

televisão influencia demasiadamente os mais jovens, principalmente. 

(COSTANTINI, 2004). 

Somado ao que já foi falado, Costantini aponta para mais uma questão: 

o excesso de tolerância dos pais em relação a alguns comportamentos 

transgressivos dos filhos mais jovens. “Nas famílias de hoje há a tendência em 

deixar „para lá‟ (...) finge-se que não houve nada ou adota-se uma postura de 

falsa compreensão o de débil repreensão, que quase sempre nem mesmo é 

escutada”. (COSTANTINI, 2004, p.38). 

Os adultos, muitas vezes, renunciam a confrontar-se com os filhos, 

adotando posições menos claras no que concerne aos seus papéis de adultos 

que são. As figuras maternas e paternas assumem uma nova condição. As 

conseqüências disso tudo são filhos egocêntricos, sem noção de limites, 

viciados, desacostumados a enfrentar desafios reais, nos quais nascem muitas 

vezes sensações de insegurança e desconforto quando são obrigados a 

confrontar-se com uma realidade conflituosa e cheia de regras, ou quando 

deparam com o mercado de trabalho em que a relação com as normas de 

comportamento é necessariamente muito mais intensa.  

Habituados a serem o centro das atenções em casa, onde as regras foram 
ignoradas, combatidas ou modificadas, esses jovens se comportam em 
sociedade e em suas horas livres de acordo com esse modelo; muitos deles 
não se preocupam com as normas, não pensam nelas, não imaginam as 
conseqüências de seus atos transgressivos, nem quando os outros é que 
pagam por eles, nem quando eles mesmos têm de se responsabilizar. 
(COSTANTINI, 2004, p. 41-42). 

 

Cleo Fante (2005) aponta duas causas para que ocorra o bullying, a 

saber: 1. a necessidade que tem o agressor de reproduzir os maus-tratos 

sofridos tanto dentro de casa quanto na escola; 2. ausência de modelos 
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educativos humanistas, capazes de orienta e estimular o comportamento da 

criança para uma convivência social pacífica.  

Para a autora, a reprodução constante dos comportamentos agressivos 

e intimidatórios para e por um número maior de alunos, em uma espécie de 

ciclo vicioso, denomina-se Síndrome de Maus-Tratos Repetitivos (SMAR).  

 
O bullying geralmente começa pela recusa de aceitação de uma diferença, 
envolvendo religião, raça, estatura física, peso, cor dos cabelos, deficiência 
visuais, auditivas e vocais; ou é uma diferença de ordem psicológica, social, 
sexual e física; ou está relacionada a aspectos como força, coragem e 
habilidades desportivas e intelectuais.  (FANTE, 2005, p. 62-63). 

 

Beaudoin e Taylor (2006) apontam para o fato de que o bullying e o 

desrespeito tornam-se uma atuação de um conjunto invisível, porém profundo, 

de influencias e significados muito complexos. As culturas patriarcais 

geralmente convidam os meninos a ser durões e a demonstrar a força física; 

As culturas capitalistas enfatizam a importância de ser um vencedor, de ter a 

razão e de estar no topo da hierarquia; As culturas individualistas promovem o 

foco sobre as próprias necessidades do indivíduo, seus desejos e seus direitos, 

muitas vezes à custa da comunidade; a causalidade passa a situar-se no 

indivíduo, em oposição ao contexto; As culturas que enfrentam questões de 

racismo estão associadas a problemas de desconfiança entre as raças, de tal 

forma que as relações polarizam-se entre o poder e a falta de poder; As 

culturas que revelam crenças adultistas minimizam involuntariamente os 

direitos e o conhecimento das crianças, assumindo a idéia de que a idade 

determina a competência do individuo. O “adultismo” diz respeito ao abuso de 

poder não às responsabilidades inerentes dos adultos em relação às crianças. 

(BEAUDOIN e TAYLOR, 2006, p. 26). 

Para as autoras Middelton-Moz e Zawadski (2007) o bullying acontece 

porque a partir do primeiro momento de vida, as crianças começam a absorver 

crenças externas acerca de si mesmas e trazê-las ao interior. Aprendem 

valores, a regulação de emoções e comportamentos que sejam aceitáveis e 

inaceitáveis, que influenciarão a forma como crescerão.  

À medida que a criança cresce o alicerce para o comportamento 

agressivo se desenvolve e se torna cada vez mais resistente a mudanças. 
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 As crianças criadas em famílias e comunidades emocional e fisicamente 
violentas, frias, negligentes, inconstantes, restritivas, punitivas e/ou 
indulgentes vivenciam a desorganização de padrões normais de 
desenvolvimento que resultam em problemas emocionais, comportamentais 
e cognitivos. (MIDDELTON-MOZ e ZAWADSKI, 2007, p. 55).  

 

Para essas autoras, as crianças não nascem com consciência, mas 

assimilam-na de fora, internalizam os limites amorosos e coerentes 

estabelecidos pelos adultos. O desenvolvimento de um sentido de certo e 

errado, de consciência e empatia em relação aos outros começam nos 

primeiros meses de vida. Os cuidadores adultos, com consciência, firmeza, 

paciência e amor têm muito a ensinar às crianças. Mas as crianças de famílias 

negligentes ou permissivas podem ter que desenvolver prematuramente limites 

internos ou podem necessitar constantemente de limites de fora, por não terem 

dentro de si. “Os controles e os limites dados às crianças por seus cuidadores, 

durante as etapas iniciais de desenvolvimento, se tornarão mais tarde as 

consciências que terão quando jovens e adultos”. (MIDDELTON-MOZ e 

ZAWADSKI, 2007, p. 63).  

Em outro trabalho, Fante e Pedra (2008) perguntam a que se atribui o 

“fenômeno” bullying e apontam as seguintes causas:  

São inúmeros os fatores que colaboram para o crescimento da violência e 
da agressividade infanto-juvenis. Levamos em consideração as mudanças 
sociais que ocorrem em nosso cotidiano, uma sucessão de causas e 
consequências que influenciam o modo de ser e de viver do indivíduo e do 
grupo (...) Podemos constatar tais mudanças na globalização, no apelo ao 
consumismo, nos padrões de beleza ditados pela mídia, nos fenômenos 
ligados à emigração, no mal estar econômico, na crescente desigualdade 
social por vias legais e éticas, na integração étnica, religiosa e cultural (...) 
Há ainda que levarmos em consideração os modelos educativos familiares, 
formadores de atitudes nos filhos estudantes (...) A agressividade é uma 
faculdade inerente ao ser humano, que o mobiliza a ações de sobrevivência, 
de enfrentamento e de auto superação na vida, e, com o auxílio dos limites 
morais e sociais, pode ser canalizada e orientada para ações auto 
realizadoras de manutenção e desenvolvimento da vida (...) A dificuldade de 
estabelecer disciplina e limites para os filhos tem sido decisiva para a 
expressão de agressividade e da violência infanto-juvenis... muitas crianças 
e jovens aprendem o comportamento agressivo e violento justamente no 
ambiente familiar, quando precisavam exatamente do oposto, ou seja, de 
modelos educativos positivos na família para serem imitados. Essa ausência 
de limites e de modelos de identificação, associada aos outros fatores 
anteriormente mencionados, pode desencadear comportamentos destrutivos 
e violentos. (FANTE; PEDRA, 2008, p. 97-98. Os grifos são nossos). 

 
Essa citação dos autores acima é bastante esclarecedora, contribuindo 

para pontuarmos questões referentes ao tema deste trabalho. Os autores 

apontam diversos fatores para o problema, inclusive para o aumento do 

problema de bullying. As mudanças nos modelos sociais, nos modelos 

econômicos, na organização da família e da sociedade são apontadas como 
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fatores desencadeadores do “fenômeno bullying”, desencadeando 

comportamentos agressivos, destrutivos e violentos.  

Chalita (2008) aponta o problema para outras questões, a saber: 

[...] reflexo de uma sociedade que permite que jovens e crianças qualificados 
como esquisitos, tímidos, feios, diferentes do padrão estabelecido pelo grupo 
sejam escarnecidos, humilhados, excluídos, atormentados, ameaçados, 
ridicularizados. 
O bullying é uma manifestação dessa rejeição de ordem social que priva o 
indivíduo, considerado diferente e inferior, de sua dignidade e de seu direito 
de participar e de existir (...). Quando mudamos o modo de ver e sentir, 
mudamos a maneira de agir e reagir. 
Quando a diversidade não é acolhida a desigualdade é legitimada. Não 
acolher a diversidade significa olhar em uma única direção, com base em um 
padrão exclusivo. E aos que são olhados, fica o silêncio e a exclusão. 
(CHALITA, 2008, p. 128). 

 
O autor aponta entre outras causas para o bullying os problemas 

vinculados ao preconceito, à violência, à discriminação e exclusão. Entre 

outros. “E, assim, o bullying vai nascendo. Os mais fortes humilham os mais 

fracos, que não têm espaço para revidar nem para revelar a dor que sentem na 

alma”. (CHALITA, 2008, p. 21). 

 Até aqui apontamos para duas questões que envolvem o tema deste 

trabalho de dissertação. Primeiro definimos, a partir dos autores, o que é 

bullying, depois levantamos as causas da ocorrência dessa relação social. O 

próximo passo será apontar as teorias que embasam as análises dessas 

relações sociais.  

 

2.3 Em que teorias os autores baseiam-se para compreender e/ ou analisar o 

bullying? 

 

Para Costantini há alguma relação entre o mal-estar juvenil e a 

agressividade. As atuais gerações parecem não ter pontos de referência nem 

valores positivos significativos, evidenciando, assim, falta de projetos, regras e 

limites. Uma geração que se esconde por trás do conformismo, na indiferença 

social, na ausência de interesses e na apatia relacional. Trata-se de um mal-

estar geracional, de uma desorientação de jovens ligada a transformações 

sociais e educacionais mais amplas. A tendência ao egocentrismo, a 

dificuldade de relacionamentos, de compreensão recíproca, somando-se a 

isso, o conflito de gerações, entre o mundo adulto e o mundo dos jovens. 
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A agressividade dos adolescentes, por exemplo, pode ser vista como a de 
uma parcela marginal deles, apenas, que se expressa na violência de cunho 
delinqüente, nos confrontos entre gangues ou pela prepotência física. Mas 
também pode ser a mais comum e difundida briga com colegas ou pais, da 
intolerância em relação a quem é diferente, do bullying nas escolas. 
(COSTANTINI, 2004, p. 197). 
 

Como podemos perceber o autor apesar de apontar para algumas 

questões sociais, como foi falado anteriormente, embasa-se na teoria da 

agressividade dos adolescentes para justificar o bullying. Aponta, também, em 

parte, para a violência dos jovens para que ocorra tal fato. 

A escritora brasileira, Cleo Fante (2005) também irá relacionar as 

questões do bullying às teorias comportamentais da agressividade e da 

violência. Utiliza-se primeiro da Enciclopédia Larousse Cultural para definir 

violência, depois analisa a palavra em vocabulário jurídico, depois em 

psicologia e psicanálise, também discutindo-a do ponto de vista da filosofia 

contemporânea, apontando para o fato de que a violência é algo inevitável que 

obstaculiza a auto-realização humana. 

Para a palavra agressividade, Fante não segue o mesmo percurso. A 

palavra agressividade é vista segundo dois dicionários: Dicionário ilustrado 

Koogan/Houaiss e no Dicionário Silva Bueno, optando pela sua expressão em 

psicologia: “forma de desequilíbrio psíquico que se traduz por hostilidade 

permanente diante de outrem”.8 

Se Costantini aponta a teoria da agressividade como explicativa para o 

bullying, Cleo Fante amplia e inclui também essas questões sobre a teoria da 

violência.  

Beaudoin e Taylor (2006) trabalham conjuntamente e, o tempo todo, os 

conceitos e palavras bullying sempre vinculado ao desrespeito e apontam esse 

fato à cultura. “Bullying e Desrespeito: Como acabar com essa cultura na 

Escola” é o nome do livro das autoras. Como já foi falado anteriormente, a 

cultura é vista pelas autoras em um sentido mais amplo, a discursos culturais 

patriarcais, capitalistas, individualistas, racistas e culturas “adultistas”. Essas 

culturas vão ser propagadas e vão também pressionar os sujeitos tanto na 

escola quanto fora dela em relação a competições, regras, conquistas e 

avaliações que deles são feitas.  

                                            
8
 KOOGAN/HOUAISS. Enciclopédia e dicionário ilustrado. Rio de Janeiro: Seifer, 2000. 

   BUENO, F. S. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 1996. 
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Portanto, ao analisarmos as propostas das autoras acima, fica claro que, 

para compreendermos o bullying faz-se necessário compreendermos as teorias 

da cultura, as teorias antropológicas e principalmente, entendemos a cultura de 

um povo, suas expressões e a sua história. Assim começa a ficar claro o 

porquê de nos Estados Unidos da América os jovens descendentes de 

orientais sofrerem bullying em grandes proporções, o que não acontece,muitas 

vezes, em outros países do mundo. Isto talvez esteja vinculado à cultura da 

“Segunda Guerra Mundial”, de Hiroshima e Nagazaki e da bomba atômica. 

No Brasil e em outros países europeus e ocidentais, quanto à raça, o 

bullying vai se voltar mais para os descendentes africanos, graças às histórias 

de escravidão e à cultura imposta sobre esses sujeitos como não pertencentes 

à raça humana. Segundo as autoras Beaudoin e Taylor, para entendermos e 

enfrentarmos o bullying tem-se que adentrar na cultura local. 

Middelton-Moz e Zawadski (2007) vão discutir o problema do bullying 

também à luz da teoria da agressividade, mas, e principalmente, no problema 

da formação da criança, sobretudo voltado para a sua educação seja pelos 

pais ou por outros cuidadores. As autoras fazem referência às teorias da 

socialização da criança. Fazem referências aos estudos do etnologista Konrad 

Lorenz na década de 60 e a suas publicações sobre esses estudos (1963) 9, 

bem como a seus estudos na psicologia comportamental. 

Como podemos perceber todos os autores em menor ou em maior grau 

vão buscar a teoria da agressividade como uma teoria explicativa para a 

ocorrência do bullying, tanto em crianças quanto em jovens como propõem 

Costantini (2004), Fante (2005) e Beaudoin e Taylor (2006), quanto em 

crianças e adultos como propõem Middelton-Moz e Zawadski (2007). 

Acreditamos ser necessária uma discussão mais aproximativa dessa 

teoria ou dessas teorias sobre a agressividade. Por hora vamos continuar a 

nossas análises mais gerais. Vamos nos atentar para a seguinte questão: 

como os autores propõem a solução ou minimização do bullying? Quais as 

estratégias de ação utilizadas? 

 

 

                                            
9
 LORENZ, Konrad. Das Sogennante boese. Wein: Dr. G. Borotaha-Schoeler Verlag, 1963. 
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4.4. Como combater?  Como prevenir? Como acabar? Que estratégias são 

propostas para solucionar o problema de bullying? 

 

Para Costantini (2004), o problema do bullying envolve e interessa ao 

coletivo e ao papel desempenhado pelos adultos em diferentes instâncias 

educativas (família, escola, comunidade). O autor remete-nos a dois 

pesquisadores da área, um deles o pioneiro das discussões sobre o 

bullying.10 Para propor soluções de intervenção apontam-se algumas 

estratégias: primeiro num papel mais ativo do adulto, depois em uma 

abordagem mais relacional, enfatizando-se o espaço e a comunicação 

como instrumentos de melhoria das relações e interações entre os sujeitos, 

construindo contextos interativos significativos como um clima educacional 

positivo para melhorar e tornar o convívio mais agradável, estimulando o 

confronto com as capacidades criativas dos estudantes, promovendo 

iniciativas pessoais e de grupo. Tanto os perseguidores quanto as vítimas 

de bullying carecem dessas habilidades relacionais. Os adultos devem 

envolver-se ativamente, tendo um papel central na construção de contextos 

educativos significativos. (COSTANTINI, 2004, p. 77-80). 

Propõe uma metodologia de prevenção chamada de “circle time” para 

promover a participação dos jovens e para conduzir o grupo. Essa 

metodologia é dividida em dez pontos, a saber: o espaço, número de 

participante, duração, procedimentos, simbologia do círculo, regras, 

intervenções, “brainstorming” (tempestade cerebral), assuntos e condução.  

O objetivo principal dessa metodologia é fazer com que os alunos 

vivenciem suas experiências sócio-afetivas, o prazer de estarem juntos e 

comunicarem-se, dizendo quem são e favorecendo um confronto 

verdadeiro, desenvolvendo, assim, noções de sociabilidade. (COSTANTINI, 

2004, p. 85-88).  

Cleo Fante (2005) propõe um programa denominado “Educar para a 

Paz”. Segundo essa autora, também, é necessário que a comunidade 

escolar esteja consciente de que o bullying existe em maior ou menor 

                                            
10

 Trata-se de Dan Olweus, criador do termo bullying, após seus estudos sobre violência e 
suicídio nas décadas de 70 e 80 e de Peter Smith, também pesquisador na área. 
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incidência em todas as escolas de todo o mundo, independente de 

características culturais, econômicas e sociais dos alunos. Dessa forma, 

torna-se imprescindível sensibilizar e envolver toda a comunidade escolar 

na luta pela redução do comportamento bullying. Para essa autora, a 

violência é um comportamento que se aprende nas interações sociais, 

sendo assim, também há maneiras de ensinar comportamentos não-

violentos para que se possa lidar com a frustração e com a raiva, sendo que 

a tolerância e a solidariedade possam ser ensinadas e “a violência pode ser 

desaprendida” (MALDONADO, 1997).11 

O programa educar para a paz é constituído de diferentes etapas, mas 

apresenta os objetivos de: conscientizar os alunos sobre o problema e suas 

conseqüências; desenvolver-lhes a capacidade de empatia, por meio de 

interiorização de valores humanos, desenvolvendo habilidades para a sua 

erradicação e; comprometer-se com o bem-comum, tornando-se agentes de 

transformação da violência para a realidade de paz nas escolas. As etapas 

do trabalho são: Conhecimento da realidade escolar (conscientização e 

compromisso e investigação da realidade escolar – reflexões sobre as 

diversas formas de violência escolar) e; modificação da realidade escolar 

(adoção de estratégias de intervenção e prevenção e novo diagnóstico da 

realidade escolar). (FANTE, 2005, p. 91-96).  

Marie-Nathalie Beaudoin e Maureen Taylor (2006) apontam para um 

capítulo chamado “Reagindo com eficácia aos incidentes de bullying e 

desrespeito”.  As autoras apontam para as atitudes que denominam de 4 

Cs: Compaixão incondicional (confere-se segurança e franqueza na hora de 

compartilhar e investigar algo), curiosidade (fazer perguntas úteis e 

investigar novas possibilidades), colaboração (criando um tipo de parceria 

entre educadores e outros adultos e os alunos) e; contextualização da 

perspectiva sociocultural maior (gênero, raça, status de classe). É crucial e 

necessário desconstruirmos ou examinarmos as influências culturais sobre 

as reações dos indivíduos. Essa desconstrução oferece um espaço para a 

análise do contexto de vida e dos relacionamentos entre os alunos. As 

autoras falam também sobre o instrumento e do processo da exteriorização 

                                            
11

 MALDONADO, apud FANTE, 2005.  
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e da metodologia ou projeto “Bicho-que-irrita”. (BEAUDOIN & TAYLOR, 

2006). 

Para encerrar esta parte do trabalho vamos apontar o que as autoras 

Jane Middelton-Moz e Mary Lee Zawadski (2007) apontam como 

estratégias para lidar de forma eficaz com o problema de bullying. Para 

essas autoras o ”bully” obtém o efeito desejado quando consegue garantir 

que a sua vítima fique fragilizada, defensiva, desamparada e fora de 

controle. Elas apontam que devemos seguir uma abordagem de quatro 

passos: 1. rompa as correntes de negação que lhe mantiveram cativos; 2. 

aprenda a não personalizar o mau comportamento do bully, fortalecendo a 

si mesmo com autoconsciência e buscando apoio dos outros; 3. aprenda a 

reconhecer os estilos e táticas dos bullies e; 4. aprenda as estratégias e 

habilidades necessárias para lidar com eficácia com os bullies, utilizando-se 

de estratégias e ferramentas que venham a impedir que nos tornemos 

cativos emocionais do bully.  

Essas autoras utilizam-se de uma metáfora interessante, a saber: lidar 

com o bullying ou com o(s) bully (ies) é o mesmo que aprender a lidar com 

o trânsito, aprendendo a dirigir. Passo a passo, da mesma maneira com que 

nos familiarizamos com os sinais, com o carro, com a ignição, com o 

acelerador e com o freio. Elas apontam para os diferentes estilos de 

bullying: colisões de frente; colisões de traseira; o acelera diminui 

(controlador); o óleo na pista (o bully escorregadio e rápido demais); jogar 

para fora da estrada. Para elas fortalecimento e enfrentamento são as 

estratégias básicas de sobrevivência para crianças e adultos vítimas de 

bullying. (MIDDELTON-MOZ & ZAWADSKI, 2007, p. 31-51). 

Chalita (2008) em seu livro “Pedagogia da Amizade” afirma que o 

bullying é a “negação da amizade”, do cuidado e do respeito. “O amigo 

cuida. O amigo não humilha. O amigo tem compaixão”. Portanto vai 

estabelecer ligações entre amizade versus inimizade. A pedagogia da 

amizade como o “antídoto” para o bullying. 

Como podemos perceber neste último item deste capítulo, os autores 

são quase que unânimes em discutir e promover mudanças em relação aos 

problemas de bullying voltadas para questões comportamentais. Essa pode 

ser uma estratégia e/ou uma perspectiva, mas há outras que podem ser 
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construídas e implementadas, o que vai depender da perspectiva e da visão 

de mundo dos atores/autores das diferentes abordagens do processo de 

ensino aprendizagem, o que será discutido mais adiante. 

Neste capítulo não se falou do livro de Rachel Simmons, ”Garota fora do 

jogo” e da cultura oculta da agressão nas meninas. Esse é um tipo de 

bullying que deve ser tratado e olhado em perspectivas diferentes. Essa 

autora após um amplo levantamento de bullies e de vítimas, todas do sexo 

feminino, aponta para o problema da cultura e da educação que é 

transmitida para as meninas, que não podem ser agressivas. Devem ser 

sempre meigas e singelas, daí um tipo de bullying diferente. Um bullying do 

tipo indireto, mas que é tão perverso quanto o outro, entretanto 

relativamente “silencioso”.  

Cabem estudos posteriores para compreender o bullying entre meninas, 

essa discussão deve ser apontada e analisada em trabalhos futuros. 

Este capítulo analisou as contribuições teóricas de diferentes autores de 

livros publicados no Brasil (estrangeiros e brasileiros) e buscou responder 

diferentes questões tais como: o que é o bullying? Como ocorre ou 

acontece o bullying? Quando ocorre o bullying? Por que ocorre o bullying? 

Quais as causas e as consequências do bullying? Quem pratica o bullying? 

Onde ocorre o bullying?  

Diferentes autores analisaram tais questões e pudemos perceber que o 

bullying não é um problema novo e, cada vez mais, vem merecendo novos 

estudos e novas perspectivas de análise. 
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CAPÍTULO 3 

O BULLYING NA PRODUÇÃO ACADÊMICA DISPONÍVEL NA WEB 

(INTERNET) 12 

3.1. Uma análise das dissertações de mestrado e teses de doutorado 

produzidas no Brasil sobre esta temática. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a análise de vinte e dois (22) 

trabalhos acadêmicos, na forma de dezesseis (16) dissertações de mestrado e 

seis (6) teses de doutorado disponíveis na WEB (Internet), produzidos em 

língua portuguesa e de autores brasileiros, que foram localizados por diferentes 

mecanismos de busca pelo Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br/) 

no período de 12 a 16 de janeiro de 2009, retomando-se as publicações 

encontradas no período de janeiro e junho de 2008.  

A listagem geral dos trabalhos acessados encontra-se no Anexo II, 

possibilitando perceber o ano de publicação, a instituição, o tipo de trabalho e a 

respectiva área de concentração.   

O quadro que se segue apresenta uma visão geral das teses e 

dissertações analisadas por ano de publicação.  

QUADRO 2 

Ano de publicação por frequência das teses e dissertações localizadas 
na WEB 

Belo Horizonte, 2008-2009.  

Ano de publicação frequência 

2002 1 

2003 Z 

2004 4 

2005 2 

2006 4 

2007 6 

2008 5 

TOTAL 22 

                                            
12 WEB - World Wide Web, em português significa Rede de alcance mundial. Também conhecida como 

WWW, é um sistema de documentos midiáticos reunidos num suporte computacional com apoio em 
sistemas eletrônicos de comunicação, que são interligados e executados na Internet, um conglomerado 
de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados pelo protocolo Internet que permite 
o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. A Web faz parte da Internet. 

http://scholar.google.com.br/
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Foram encontrados cinco (5) trabalhos da área de psicologia, quatorze 

(14) da área de educação (incluindo a educação ambiental e educação 

especial), outros três (3) trabalhos são das áreas: ciências sociais aplicadas; 

desenvolvimento regional e meio ambiente e; psicologia e educação, 

conjuntamente, conforme o quadro que se segue. 

  QUADRO 3 

Ano de publicação por área de concentração das teses e dissertações 
localizadas na web 

Belo Horizonte, 2008-2009. 

ANO DE PUBLICAÇÃO 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 
2002 2004 2005 2006 2007 2008 

Psicologia 1 1 1   2 

Educação  3  2 4 2 

Educação Especial    2   

Ciências Sociais 

Aplicadas 
   1   

Desenvolvimento 

Regional e Meio 

Ambiente 

    1  

Educação Ambiental      1 

Educação e Psicologia     1  

 

Há maior concentração na área de educação (11 trabalhos), vindo em 

segundo lugar a área de concentração em psicologia (5 trabalhos). Ainda há 

dois (2) trabalhos em educação especial, um (1) em educação ambiental.  

A partir dos estudos da psicologia, evidencia-se que a educação foi, aos 

poucos, aprofundando os estudos sobre o bullying, seguindo os modelos dos 

estudos da violência e da agressividade na escola.  

Inicialmente, partir de leitura exploratória dos resumos e dos textos, das 

teses de doutorado e dissertações de mestrado localizadas, foram 

selecionadas aquelas que tivessem no título, no resumo, no índice ou em 

qualquer outra parte do texto, no mínimo uma única vez, o aparecimento da 
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palavra bullying. Acrescenta-se a isso o fato de esses trabalhos atendenderem 

aos critérios de organização acadêmica de texto (titulo, partes e referências) e 

de forma de publicação com acesso on-line.  

Como trabalhos acadêmicos, as teses de doutorado e dissertações de 

mestrado têm sido divulgadas em textos digitais protegidos e apresentadas em 

formato PDF, pelo software Adobe Reader. Utilizamos esse software para 

contagem de palavras, para procura de uma palavra específica, para examinar 

os agrupamentos ou conglomerados de palavras, em cada texto acessado, 

assim pudemos perceber as categorias e os temas geradores, bem como o 

universo semântico que envolve o bullying. Esses temas geradores foram 

construídos e analisados a partir do uso do software Adobe Reader 9.0 

(Windows).13 

 Como já se constatou, há uma trama de palavras e de temas que estão 

presentes nas discussões sobre o bullying, tais como: violência, indisciplina, 

incivilidade são alguns temas geradores observados, entretanto umas palavras 

são mais encontradas nos textos do que outras. O exemplo do que 

observamos nos textos é o da palavra violência. Essa é a palavra que mais 

aparece no conjunto, violência surge em todos os trabalhos, no mínimo três (3) 

vezes em uma tese de doutorado (2008) e mil cento e cinqüenta e duas vezes 

(1152) em uma tese de doutorado (2007). Esta palavra surge em todos os 

textos analisados, conforme se pode observar no quadro Anexo III. 

 Como se pode perceber, a maioria das dissertações analisadas tem 

como temática-eixo ou paralelo questões sobre a violência, principalmente a 

violência praticada no interior da escola. As discussões tomadas no eixo da 

psicologia e da educação são as mais frequentes. Apenas dois trabalhos não 

se apresentam na área da educação e da psicologia, um em ciências sociais e 

aplicadas e outro em desenvolvimento social e meio ambiente. (SILVA, 2006; 

OLIVEIRA, 2007).  

 O estudo de Silva (2006) discute as relações entre violência, estigma e 

bullying. Segundo essa autora, o bullying é “violência realizada através de 

humilhações, gozações, ameaças, apelidos constrangedores, chantagens e 

                                            
13

  O Adobe Reader 9.0 é uma ferramenta de leitura e análise de textos, permitindo entre outras coisas a 

contagem e localização de palavras escolhidas, sobretudo quando se trabalha com textos em PDF. 
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intimidações que é desencadeada de forma repetida contra a vítima ao longo 

do tempo” (SILVA, 2006, p. 8).  

 O estudo de Oliveira (2007) analisa os indícios de caso de bullying no 

ensino médio da cidade de Araraquara. Essa autora discute as questões da 

covardia e das demonstrações precoces de sadismo. Certamente, os estudos 

sobre o bullying devem ter em mente as relações de sadismo e masoquismo 

presentes, assim como as relações entre as “pulsões de vida e pulsões de 

morte” e entre o “princípio do prazer e o princípio da realidade”, bastante 

estudados pela psicologia e pela psicanálise. (FREUD, 1993, 2003a, 2003b; 

FROMM, 1977, 1981, 1987; MARCUSE, 1968; REICH, (s/d); COSTA, 1984). 

As causas apontadas por Oliveira (2007) para os problemas de violência 

e bullying na escola estão relacionadas a fatores sociais e fatores pessoais, 

ampliando assim as discussões que ultrapassam a visão mais subjetivista e 

comportamental sobre o tema. 

As incursões feitas sobre o bullying relacionando-o às questões sobre o 

estigma são muito interessantes. De fato, há uma relação muito estreita entre 

esse dois temas, que apresentam, certamente, uma correlação muito forte.  

Os estudos de Goffman (1988) sobre o estigma e sobre a identidade 

deteriorada muito contribuem para o entendimento de uma parte dos 

problemas de bullying, sobretudo no que se trata dos desvios e das normas e 

do comportamento desviante, o desacreditado e o desacreditável, a visibilidade 

e o encobrimento.  

Quando o sujeito tem uma marca expressa, exteriorizada, externa e, 

ainda por cima, se esse mesmo sujeito apresenta-se relativamente “frágil” ou 

“fraco”, certamente poderá sofrer bullying. O preto, o gordo, ou o muito branco 

ou muito magro, o gay e a lésbica assumidos ou “exteriorizados” são alguns 

dos exemplos de quem sofre bullying por marca exteriorizada, por estigma, que 

não têm como esconder.  

Maria Nadurce da Silva (2004) apresenta um estudo qualitativo realizado 

na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, em uma escola da rede municipal 

em uma comunidade de baixa renda. Estuda a manifestação da violência na 

escola e a visão de alunos e professores sobre essa violência. Essa pesquisa 

indicou que as raízes das violências na escola analisada encontram-se na 

dinâmica curricular, nas práticas pedagógicas inadequadas,nas precárias e 
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superlotadas instalações e na falta de maior preparo e integração dos 

professores, em grande parte contratados. Enfatiza a necessidade de um 

trabalho dinâmico que reúna a comunidade escolar em torno de um “pacto” dos 

seus diversos atores para o estabelecimento de normas comuns de conduta e 

de convivência. (SILVA, M. N. 2004, p. VI). 

Oliveira (2002) analisa a violência na escola nas representações sociais 

dos sujeitos envolvidos nos problemas de violência e de bullying. Essa 

dissertação é do mestrado em psicologia e a teoria das representações sociais 

é discutida nesse trabalho. Trata-se de uma abordagem psicossocial do 

conhecimento que busca maior compreensão e aproximação do entendimento 

do homem em sua totalidade, por meio de uma relação dialética com o meio 

ambiente (COSTA; ALMEIDA, 2002; MOSCOVICI, 1978). 

Catini (2004) faz uma análise problematizando o bullying para a realidade 

brasileira. Depreende-se dos relatos dos participantes da pesquisa a 

“decadência de valores como a solidariedade e insegurança devido à 

expectativas de novas agressões, revolta, sentimento de impotência e de auto 

culpa, e reflexos negativos na auto estima por parte das vítimas; insensibilidade 

pelo sentimento do outro, valores preconceituosos e formação de grupos que 

se utilizam de estratégia violentas por parte dos agressores. Das 

manifestações de violência na comunidade sobressaem-se as relacionadas ao 

tráfico e uso de drogas. As discussões têm como referência a crítica à ética 

competitiva e individualista, cujos valores tendem a favorecer a manifestação 

das diversas violências. Apresentam, ainda, o contraponto entre competição e 

cooperação”. (CATINI, 2004, p. X).  

Assim a autora define o bullying:  

“algo que alguém repetidamente faz ou diz para obter o domínio sobre 
outra pessoa, tais como: apelidar, xingar, excluir das atividades, 
ignorar, ameaçar, tomar ou estragar pertences, bater, chutar, obrigar 
a fazer coisas”. (CATINI, 2004, p. 17). 
 

 Maria José D. da Silva (2004), em outra dissertação, analisa os 

problemas da violência e do bullying na perspectiva dos pais ou dos 

responsáveis pelos alunos de escolas públicas.  

A pesquisa supracitada teve como objetivo desvelar a problemática 

referente às relações entre as compreensões que os pais ou responsáveis têm 

acerca das violências nas escolas e a própria violência. Os dados foram 
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obtidos a partir de um trabalho de campo realizado junto aos pais ou 

responsáveis de três escolas públicas estaduais na cidade de Curitiba, no 

Estado do Paraná. Procurou conhecer que significados os sujeitos atribuem ao 

fenômeno das violências nas escolas, considerando que a escola, além de 

produzir as relações sociais é também um espaço de produção social, de 

construção da cultura. O conceito de violência foi colocado na forma plural para 

referir-se às diferentes formas de violências que se manifestam no espaço 

escolar, bem como no seu entorno. Trata-se de uma pesquisa qualitativa na 

qual se utilizou como técnicas de coleta de dados o questionário composto por 

questões abertas e fechadas como principal instrumento a ser aplicado aos 

pais e/ou responsáveis. Para os diretores e presidentes das Associações de 

Pais e Mestres foram utilizadas entrevistas não estruturadas, centradas no 

tema geral. Foram realizadas observações de campo e análises documentais. 

Os resultados da investigação apontam que os pais ou responsáveis na sua 

maioria associam as violências à criminalidade e não percebem que a escola 

está inserida em um contexto social mais amplo, sofrendo, portanto, a 

influência desse mesmo contexto social.  O espaço escolar torna-se um espaço 

de vozes ausentes, uma vez que os pais ou responsáveis desconhecem o 

significado e funções das instâncias que os representam, essenciais para o 

exercício da democracia na escola. Chega-se à consideração de que no 

espaço escolar se fazem presentes os fenômenos aqui denominados de: 

Banalização das Violências, Lei do Silêncio e a Lei da Marginalização da 

Democracia. Aponta-se a necessidade de viabilizar espaços a fim de que a 

comunidade escolar possa refletir em conjunto e pensar em alternativas para 

prevenir e intervir, superando o estado de violências nas escolas. Por outro 

lado concluiu-se sobre a necessidade de repensar o conjunto das práticas que 

caracterizam a cultura da escola uma vez que novas formas de ação podem 

possibilitar uma luta pelo coletivo visando assegurar a qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem em um ambiente amigável, acolhedor e prazeroso no 

qual os alunos e demais membros da comunidade escolar sintam-se 

respeitados e tenham as suas necessidades asseguradas. (SILVA, M. J. D, 

2004, p. VIII). 

 Para Carreira (2005) o bullying consiste em repetidas ações de tirania, 

opressão, dominação e agressão, está vinculado a atitudes de oprimir, 
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amedrontar, ameaçar e intimidar. Neste estudo a autora discute o papel da 

gestão escolar para os estudos sobre a violência nas escolas tendo como 

objetivo o de traçar o quadro da violência em duas escolas do Sistema de 

Ensino do Distrito Federal. Quanto ao papel do gestor, fica clara a sua 

importância nas ações para lidar com a violência escolar, esforçando-se em 

preveni-la, tornando-se elemento facilitador e viabilizador de estratégias de 

ações relacionadas à soluções para os problemas, dentre essas ações 

destaca-se a busca por diálogos e acessos à informações sobre o tema 

“violências”. 

 Lisboa (2005) investiga três processos que acontecem na esfera 

interpessoal, abordando a vitimização, a agressividade e a amizade em uma 

amostra de duzentas e cinquenta e oito (258) crianças em idade escolar. A 

autora utiliza um instrumento projetivo denominado “SCAN-Bullying” para 

entender o comportamento agressivo das crianças. Para investigar questões 

relacionadas à amizade, foi adotada uma escala sobre a qualidade da amizade 

percebida pelos respondentes. Verificou-se que a agressividade individual é um 

fator de risco para a vitimização entre pares, por outro lado a amizade 

recíproca é um fator de proteção. Já, a agressividade do amigo pode ser um 

fator de proteção associado á reciprocidade da sua amizade. 

 Munarin (2007) traz o neologismo “bulismo” em seu estudo. A escola é 

entendida como um espaço de convivência, daí a necessidade de prevenir e/ou 

reduzir o bulismo e a violência escolar, bem como os maus tratos entre os 

estudantes. Fala da importância dessas discussões serem relacionadas tanto 

no plano de gestão quanto no projeto pedagógico da escola. Para esse autor o 

bullying é: “zoar, gozar, tiranizar, ameaçar, intimidar, humilhar, isolar, perseguir, 

ignorar, ofender, sacanear, bater, ferir, discriminar e apelidar pejorativamente”. 

(MUNARIN, 2007, p. 4). 

 Pupo (2007) faz estudos sobre a violência moral e estuda esse fenômeno 

na perspectiva de gênero. Faz incursões tanto na teoria da intimidação quanto 

na teoria de incivilidade. Relaciona brevemente os estudos de violência no 

interior da escola aos estudos de Norbert Elias sobre a construção da civilidade 

e da cortesia na sociedade medieval e na sociedade moderna.  

 Para Nogueira (2007) o estudo sobre o bullying escolar, bem como sobre 

a violência nas escolas e a juventude, deve levar em consideração que a 
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violência é multideterminada, criada e desenvolvida na vida em sociedade. 

Essa autora também faz algumas referências aos estudos sobre a 

sociabilidade em Norbert Elias.  

 Oliboni (2008) analisa o bullying como violência “velada”, teve como 

objetivo o de conhecer a percepção e atuação dos professores perante aos 

casos de bullying em atividades em sala de aula. Utiliza-se de entrevistas e 

observações das práticas pedagógicas dos professores. A pesquisa demonstra 

que alguns professores apresentam certa dificuldade em lidar com conflitos 

vivenciados pelos alunos dentro e fora dos espaços da sala de aula. Para a 

tentativa de solucionar ou minimizar os problemas e conflitos vivenciados pelos 

alunos, muitas vezes, os professores utilizam-se de repreensões que, de modo 

ineficiente contribuem para a manutenção das práticas de bullying, de 

indisciplina e de violência nas escolas. 

 Antunes (2008) estuda a relação preconceito e bullying, considera que 

ambos são fatos relativamente semelhantes, compartilhando elementos 

individuais e culturais. O trabalho é dividido em duas partes: uma teórica, a 

partir da crítica à razão instrumental à luz da teoria crítica da sociedade e outra 

parte onde analisa os dados empíricos coletados com alunos do oitavo ano do 

ensino fundamental de uma escola da rede particular de ensino. Se o estigma 

possibilita compreender o sujeito que sofre o bullying, as análises do 

preconceito permitem compreender algumas das características dos sujeitos 

agressores, os bullies.  

 O estudo de Chagas (2008) fala muito pouco sobre o bullying. Esse 

trabalho estuda os adolescentes talentosos, suas características individuais e 

as características dos familiares desses adolescentes. Em uma dimensão bem 

menor, discute questões referentes à agressão na adolescência. 

 Urnau (2008) faz incursões interessantes relacionando os problemas de 

bullying e suas minimizações quando analisamos os sentidos da mediação com 

a arte para jovens participantes de projetos sociais. 

 Dois estudos seguem uma metodologia muito similar. Marra (2004) fez um 

estudo de caso sobre a percepção dos sujeitos atores escolares sobre as 

influências da violência explícita e suas repercussões no cotidiano da escola e 

Medeiros (2006) analisa os problemas de agressão na escola de ensino 

fundamental na visão de alunos, professores e funcionários, ou seja, os atores 
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escolares. A violência é uma construção social multifacetada que se fortifica e 

solidifica-se nos diversos lados dos “fenômenos sociais”. A escola, por não ser 

neutra, também enfrenta problemas de violência no seu interior. Muitas vezes, 

os sujeitos atores do processo de ensino-aprendizagem vêem-se como 

incapazes de lidar com os problemas de violência nas escolas. A violência 

acontece dentro e fora da escola e os agentes atores ficam sem saber o que 

fazer. 

 Pinheiro (2006) estuda a relação entre a violência intrafamiliar e os 

problemas de bullying no ensino fundamental. De fato, os problemas de 

socialização na família, sobretudo a socialização primária e suas formas de 

envolvimento e tratamento com a criança vão sobremaneira acarretar 

problemas de socialização em outros espaços. O espaço escolar é um dos 

primeiros a traduzir esses problemas de socialização trazidos de casa pelos 

estudantes. Se na família a criança está acostumada a conviver com a 

violência é na escola que essa violência mais tarde será expressa.  

 Gallo (2006) analisa o perfil dos adolescentes em conflito com a lei. Essa 

tese de doutorado lida com os mecanismos de intervenção e de mudança de 

comportamento desses sujeitos envolvidos nesses conflitos. Jovens e 

adolescentes atendidos em medidas socioeducativas de prestação de serviços 

à comunidade e em liberdade assistida na cidade de São Carlos, São Paulo 

foram os sujeitos da pesquisa. A maioria dos sujeitos não frequenta a escola, 

abandonada, geralmente, muito cedo. Tem baixa auto-estima e é são 

proveniente de famílias monoparentais. Com base nos dados coletados foi 

proposto um programa de intervenção para ensinar habilidades parentais a dez 

mães monoparentais de adolescentes em conflito como a lei. De modo geral, 

ensinar habilidades parentais às mães pode reduzir conflitos com os filhos, 

diminuindo assim o risco de envolvimento em infrações.  

 Correa (2007) estuda as políticas públicas de redução da violência nas 

escolas, analisa o projeto “Escola Viva, Comunidade Ativa”, em Minas Gerais 

com foco em comunidades menos abastadas. 

 Yamasaki (2007) analisa a violência no contexto escolar sob a ótica 

freiriana. Esse estudo aponta caminhos e abre pistas para podermos não só 

entender os problemas de violência nas escolas, mas também olhá-los sob 
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outra perspectiva que não só da psicologia ou da visão comportamentalista da 

educação e do ensino. 

 De fato, Paulo Freire (1921-1997) destacou-se por seus trabalhos na área 

da educação popular, voltando-se para os estudos sobre a escolarização, 

sobre a formação da consciência crítica, para a história da pedagogia e dos 

movimentos sociais e dos movimentos de cultura popular no Brasil. Paulo 

Freire é mundialmente conhecido por suas enormes contribuições tanto para a 

pedagogia em particular como para a educação como um todo, sempre se 

preocupou com a cultura popular, voltando-se para as camadas sócio-

econômicas menos abastadas e para a alfabetização de adultos dessas 

camadas inadequadamente denomidas de “inferiores”.  

O chamado “Método Paulo Freire” propõe que se parta sempre do que é 

inerente ao povo, criando uma perspectiva para que os alunos e os indivíduos 

assumam-se como povo. Essa abordagem interacionista tem como 

fundamentos as tendências do pensamento neomarxista, humanista, 

existencialista e neotomista. Sua maior expressão é a de que o ser humano 

torne-se sujeito de sua “práxis”. Isto é, o homem reflete sobre a realidade, 

sobre a concretudede de sua situação, compromentendo-se a interferir na 

realidade para mudá-la, tomando consciência crítica e assumindo o seu papel 

de sujeito histórico, escolhendo, decidindo e libertando-se.  

“A participação do homem como sujeito na sociedade, na cultura, na história, 
se faz na medida de sua conscientização, a qual implica a desmitlificação. O 
opressor mitifica a realidade e o oprimido a capta de maneira mítica e não 
crítica” (MIZUKAMI, 1986, p. 88). 
 

O livro Pedagogia do Oprimido (1979) é um dos maiores clássicos da 

pedagogia contemporânea, com fundamentação nas perspectivas críticas, nas 

concepções de homem alienado e da alienação, das contradições e dos 

conflitos dos “velhos modelos” de sociedade contra as massas de oprimidos. É 

a partir desses conflitos ou confrontos que surge a presença histórica da 

superação, da conscientização, do “des-velamento” da realidade.  

Paulo Freire fala em consciências: da consciência intransitiva, da 

consciência transitiva ingênua e da consciência transitiva. Esta última 

predominantemente crítica, surge da e na “crescente apropriação, pelo homem, 

de seu contexto” (MIZUKAMI, 1986, p. 93).  
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Essa concepção de educação tem como principal objetivo provocar e 

criar condições objetivas para que se desenvolvam atitudes de reflexão e 

crítica envolvidas e comprometidas com a ação. O homem é o sujeito da sua 

educação, mas a educação é um fator de muita importância para a passagem 

da consciência intransitiva (ingênua e primitiva) para a consciência crítico-

reflexiva. A escola é um espaço onde se dá a educação formal, em um 

contexto histórico de uma determinada sociedade e a pedagogia do oprimido é 

a luta pela recuperação da dignidade e “humanidade do homem”, utilizando-se 

da opressão para a reflexão de suas causas e na luta por sua libertação. A 

educação é um ato político e estará sempre a serviço da mudança ou da 

manutenção dos “estruturas e esquemas sociais rígidos”. Assim é o professor 

juntamente com os alunos que deverão criar condições para que,  a 

consciência ingênua seja superada, para que possam perceber as contradições 

da sociedade a que pertencem e dos grupos em que vivem. (MIZUKAMI, 

1986). 

Isso exposto, como ficaria, nessa abordagem, as discussões sobre o 

bullying? O entendimento de que os bullies e as vítimas de bullying devem 

desenvolver uma atitude de reflexão e crítica, de uma percepção de 

“pertencimento” a uma categoria ou classe oprimida ou opressora numa 

perspectiva de abandonar uma consciência intransitiva, ingênua e a-crítica, 

para uma consciência transitiva crítica e reflexiva. O enfrentamento da 

opressão para a busca de mudanças e transformações pessoais e sociais. 

  Como podemos perceber, não se trata apenas de considerar o bullying 

com um olhar predominantemente comportamentalista. Outras abordagens do 

processo podem ser utilizadas para a busca de solução ou de alternativas para 

o problema. O que vai determinar a escolha é a visão de mundo do autor/ator, 

do seu espaço-tempo-individuação. 

 Bragança (2008) analisa a produção do saber nas pesquisas sobre o 

fracasso escolar de 1996 a 2007. Utiliza-se da metodologia de estudos do tipo 

“estado da arte”14 , fazendo um levantamento exaustivo da produção na área. 

                                            
14

 Segundo Ferreira (2002, p. 257) as pesquisas denominadas “estado da arte” são definidas como sendo 
de caráter bibliográfico. Essas pesquisas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir 
certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e 
dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em 
que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em 
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. 
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Esse trabalho muito contribui para o desenvolvimento desta dissertação, pois a 

autora utilizou o Microsoft Office Word 2007 em PDF, converteu os textos 

localizados e acessados para TRF (Adobe) e processou esse material pelo 

software ATLASti, como ferramenta de análise dos textos sobre o fracasso 

escolar. A coleta do material foi realizada principalmente via Internet, em sites 

de busca, em bibliotecas virtuais, em bancos de dados das universidades, em 

revistas com disponibilização eletrônica, em sites de domínio público, em sites 

do Governo Federal e instituições oficiais, sites de estados e prefeituras, 

através de  categorias-tema de gênero, de raça e de violência, de mapa 

conceitual e resenha crítica, realizou uma categorização. Essas categorias-

tema foram alcançadas pela análise do material encontrado. Algumas 

conceituações teóricas a respeito do fracasso escolar, da exclusão, do gênero, 

da raça, da violência e, também, do bullying foram explicitadas e aprofundadas 

através de temas ou categorias-tema. 

 Após essa apresentação geral dos trabalhos acessados na WEB para o 

desenvolvimento desta dissertação de mestrado e após uma leitura mais 

detalhada dos diferentes trabalhos acessados, propusemo-nos a analisar como 

tem sido tratado o tema bullying nas dissertações e teses encontradas. Para 

tanto, selecionamos palavras-tema, ou “categorias-tema” (BRAGANÇA, 2008). 

Esse procedimento possibilitou a construção de um mapa conceitual e uma 

análise crítica da produção teórica sobre o bullying.  

Depois de selecionados os temas geradores e levantadas as categorias-

tema, os textos foram processados e analisados pelo software Adobe Reader 

9.0, que realizou uma contagem eletrônica a partir da apuração do número de 

vezes que a palavra aparece no estudo analisado.  

O quadro no Anexo III apresenta o número de vezes em que cada 

palavra-tema aparece em cada texto.  

 Foram os seguintes temas geradores e as seguintes “categorias-temas” 

levantadas e processadas, juntamente com as suas respectivas média de 

ocorrência15 da palavra nos textos e colocadas em ordem decrescente: 

violência (372,36), prática (68,64), comportamento (62,91), cultura (62,45), 

vítima (56,54), conflito (45,95), fenômeno (38,59), poder (32,23), agressão 

                                            
15

 A média de ocorrência é a frequência média de palavra em todos os textos acessados (teses e 
dissertações). 
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(26,73), agressividade (21,59), atitude (20,86), indisciplina (15,09), preconceito 

(14,04), apelidar (o) (9,23), incivilidade (7,36), discriminação (7,09), vitimização 

(r) (6,73), desrespeito (4,91), maus-tratos (4,14), xingamento (r) (4,14), 

opressão (3,54), estigma (2,86), humilhação (2,54), intolerância (1,86), 

constrangimento (1,59), zoação (r) (1,18), tirania (0,82), assédio (1,23), 

destrutividade (0,23), perversidade (0,23), acosso (zero).16 

 A categoria-tema que mais aparece nos textos analisados é violência. 

Em um dos trabalhos a palavra violência aparece 1152 vezes (mil cento e 

cinquenta e duas, sendo que, em segundo lugar no rank é a palavra prática 

241 vezes (duzentas e quarenta e uma), em terceiro lugar está a categoria-

tema conflito e em quarto agressão 52 vezes (cinquenta e dois) e 44 vezes 

(quarenta e quatro) respectivamente. (YAMASAKI, 2007). 

Em outro estudo analisado, violência vai aparecer somente 3 (três) 

vezes.  Nessa tese o vocábulo que mais aparece é prática, 65 vezes (sessenta 

e cinco), vindo em segundo lugar a palavra atitude com 36 vezes (trinta e seis). 

(CHAGAS, 2008). 

 No quadro geral, merecem destaques as palavras prática (média 68,64), 

cultura (62,45), comportamento (média 62,91); vítima (média 56,54) e; conflito 

(média 45,95). O bullying tem sido compreendido como um comportamento 

agressivo [as palavras agressão e agressividade somam juntas 1063 vezes (mil 

e sessenta e três, com média 48,32)]. Esse comportamento ou prática 

agressiva é baseado em algum conflito e gerador de vítima ou “vitimizador”.  

Outra palavra-tema que também merece destaque é cultura. Percebe-se 

que nos trabalhos analisados à medida que se enfatiza a violência, também se 

enfatiza a cultura, supondo-se uma relativa relação entre esses dois temas-

geradores. De fato, hoje em dia muito se fala em cultura da violência 

juntamente com a banalização da violência, embora alguns estudos tratem da 

violência definida em cada cultura. 

                                            
16

 Segundo Fante (2005, p. 28) “acoso y amenaza entre escolares” são os termos usados na Espanha 

para definir o desejo de maltratar outra pessoa, os comportamentos agressivos entre pares e, no caso em 
questão, definir os comportamentos agressivos e violentos entre os estudantes. Há um verbo língua 
portuguesa semelhante a “acoso”, porém pouco utilizado no cotidiano. Acossar, que significa “ir no 
encalço de; perseguir com empenho, com ardor; encurralar”. (RIOS, 2001). Acosso em língua portuguesa 
seria o substantivo derivado do verbo acossar. A palavra acosso não aparece em qualquer um dos textos 
analisados, por isso não entrou no quadro anexo. Fica aí registrada, entretanto, para quem sabe, utiliza-la 
em algum momento posteriormente.  
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 Analisando por outro lado, é muito interessante o baixíssimo número de 

vezes em que aparecem as palavras covardia (duas vezes); destrutividade e 

perversidade (cinco vezes cada uma). Não se pode negar que as questões que 

envolvem o bullying têm características sim de “covardia”, há uma relação sim 

entre disputa e poder, entre o mais forte e mais fraco. O agressor tem 

características destrutivas e perversas, agride as suas vítimas que geralmente 

são “mais fracas”, caracterizando, dessa maneira, uma relação de relativa 

covardia.   

Essas questões ainda se encontram em aberto para novos estudos, 

merecendo maiores aprofundamentos nas discussões tanto no campo da 

psicanálise quanto no campo da psicologia social e da psicologia da educação, 

tanto no campo da sociologia como da sociologia da educação aplicados às 

análises do bullying.  

A retomada dos estudos teóricos e práticos das teorias da destrutividade 

humana e da agressividade, bem como das teorias dos processos de 

construção dos sujeitos tiranos e da tirania, poderia contribuir 

significativamente para as análises do bullying à luz dessas duas teorias. 

(FREUD, 1997, 2003a, 2003b; FROMM, 1981, 1987). 

Uma análise bastante interessante e propícia para entendermos os 

problemas de bullying pode ser feita a partir da “teoria da destrutividade 

humana” em “Anatomia da destrutividade humana”. (FROMM, 1987). Essa 

teoria contribui para o preenchimento de algumas lacunas sobre os estudos de 

bullying, para além das discussões apenas sobre violência e o bullying.  

Maiores entendimentos sobre os problemas de agressão de agressividade e de 

destrutividade fazem-se absolutamente necessárias. 

Em outros trabalhos Erich Fromm (1981) analisa os problemas da 

liberdade de escolher entre o bem e o mal e o uso que o homem faz dessa 

liberdade. Assim os problemas de análise sobre o bullying podem ser 

discutidos como uma escolha entre “fazer o bem” ou “fazer o mal”. 

A escolha entre o fazer o bem e o fazer o mal demanda muitos fatores, 

incluindo os sociais, além dos psicológicos. Assim, o bullying não é só uma 

questão de escolha entre bem e mal, trata-se de uma construção social que 

emerge de diferentes fatores, incluindo o psicológico. 
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O bullying é quase sempre visto como um mal. Essa é uma visão quase 

que unânime nas discussões sobre esse problema, mas será que agressores, 

vítimas e espectadores têm a exata dimensão do bullying como um mal, das 

práticas de bullying como sendo um mal? Sobretudo quando relacionamos os 

problemas de bullying com a violência e com a agressão e a agressividade. 

É nesse entendimento que a teoria da destrutividade pode ajudar-nos na 

compreensão do bullying. Nas primeiras páginas do livro “Anatomia da 

destrutividade humana”, Fromm (1987) aponta para o uso equivocado que 

estudiosos ou mesmo leigos fazem da palavra “agressão”. Essa palavra recebe 

diferentes conotações na literatura da área, desde o comportamento do homem 

que defende a sua vida ao sujeito que mata, desde o torturador de suas vítimas 

à investida sexual do macho para a fêmea.  

 Agressão muitas vezes é usada para ligar de forma biológica a agressão 

adaptativa que não é maligna em oposição à palavra destrutividade cuja 

essência é maligna.  O quadro abaixo, retirado de Fromm, (1987, p. 18), aponta 

a ideia desse raciocínio. 

 

Agressão biologicamente adaptativa = inata 

Destrutividade e crueldade = agressão 

Ergo: Destrutividade e crueldade = inata 

  

 Fromm (1987) utiliza o termo agressão para designar agressão 

defensiva e reativa, a agressão benigna, por outro lado, o autor vai utilizar o 

termo destrutividade e crueldade para designar a agressão maligna. O autor 

analisa dos vários gêneros de agressividade e destrutividade, relacionados aos 

problemas de liberdade, masoquismo, sadismo, examinando a natureza do 

mal, bem como a escolha entre o bem e o mal. (FROMM, 2006, 1987, 1981, 

1977, 1961). 

 As discussões que relacionam o bullying com a destrutividade e com as 

relações entre o sadismo e o masoquismo dos envolvidos em bullying, 

agressores, vítimas e espectadores ainda estão em aberto, também 

merecendo estudos posteriores. 

 O quadro que se segue permite-nos perceber a ênfase dos trabalhos de 

dissertações e teses analisadas. 
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 QUADRO 4 

Tipos de abordagem (ênfases) por trabalhos analisados nas diferentes 
dissertações e teses analisadas 

 Belo Horizonte, 2008-2009.   

TIPO DE ABORDAGEM TRABALHOS TOTAL 

Ênfase na violência 2002, 2004, 2004a, 2004b, 

2005, 2006, 2006a, 2007, 

2007a, 2007b, 2007c 

11 

Ênfase no bullying 2004, 2007, 2008 3 

Ênfase na agressividade, 

agressão 

2005, 2006 2 

Ênfase na prevenção e 

redução do bullying 

(bulismo) escolar 

2007 1 

Outras ênfases 

(preconceito, adolescentes 

talentosos, juventude e 

arte, fracasso escolar, 

adolescentes em conflito 

com a lei). 

2006, 2008, 2008a, 2008b, 

2008c 

5 

Nota: Trabalhos conforme listagem no Anexo II. 

 

 Como podemos perceber, analisando o quadro acima, a ênfase que 

mais se destaca nos estudos analisados se encontra nas discussões sobre a 

violência, tanto nas escolas, quanto intrafamiliar. Problematizando diretamente 

o bullying, ou melhor, enfatizando o bullying, estão os trabalhos de Catini 

(2004), Oliveira (2007) e Oliboni (2008). Aparecem ainda os trabalhos com 

ênfases em agressão, agressividade, preconceito, fracasso escolar, juventude 

e adolescência. 

Enfim, esta parte do capítulo analisou vinte e dois (22) trabalhos 

acadêmicos produzidos em língua portuguesa e de autores brasileiros, entre 

teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre o tema bullying. Foi feita 

uma análise geral desses trabalhos acadêmicos apontando para um 

levantamento das categorias-tema ou temas geradores de discussão e análise 

do problema. Esses trabalhos foram localizados por diferentes mecanismos de 
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busca pelo Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br/) disponíveis na 

WEB (rede mundial de computadores). 

Analisamos as diferentes contribuições teóricas para essa área de 

estudo e percebemos que ainda existem lacunas que deverão ser preenchidas 

em estudos posteriores. 

3.2. O bullying na produção acadêmica disponível na WEB (Internet) - (Artigos, 

Anais, Relatórios, Periódicos) 

O objetivo desta parte deste capítulo é apresentar a análise de cinquenta 

(50) trabalhos acadêmicos disponíveis na WEB (Internet), em língua 

portuguesa e de autores brasileiros, que foram localizados em busca pelo 

Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br/) no período de março de 

2009, retomando as publicações acessadas em 12 a 16 de janeiro de 2009 e 

as publicações encontradas em junho de 2008.  

A partir da leitura dos resumos e dos textos, os trabalhos localizados 

foram selecionados porque se referem expressamente ao bullying e atendem 

aos critérios de organização acadêmica do texto (título, partes e referências) e 

de forma de publicação com acesso on-line como trabalho em anais de evento 

científico qualificado ou como capítulo de livro, de relatório de pesquisa, ou 

ainda como artigo em periódico (na forma digital), ou como texto em site da 

WEB, todos com acesso on-line.  

A modalidade de textos em site da WEB representa o tipo de publicação 

geralmente para divulgação e que é disponibilizada em sites ou espaços 

específicos diferentes dos destinados a periódicos digitais, a eventos (anais) e 

a associações ou empresas e grupos. Embora haja outros sites importantes, 

destacamos neste trabalho:   

 Portal Educacional em http://www.educacional.com.br17,  

 Psiquiatria na WEB em http://www.psiqweb.med.br18,  

                                            
17

O Portal Educacional mantido pelo Grupo Positivo é um ambiente de conhecimento, ensino e 
aprendizagem com milhares de informações organizadas e avaliadas sobre Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, além de recursos de administração escolar, comunicação entre usuários, 
assessorias, artigos, atualidades, entre outros, ao qual sua escola pode associar-se, tornando-se parceira 
no projeto. 
18

PsiqWeb – Psiquiatria na WEB - portal com o objetivo de oferecer gratuitamente conhecimentos de 
psiquiatria geral. É coordenado por Geraldo José Ballone, médico psiquiatra, professor de psiquiatria da 
Faculdade de Medicina da PUCCAMP durante 21 anos. 

http://scholar.google.com.br/
http://scholar.google.com.br/
http://www.educacional.com.br/reportagens/bullying
http://www.psiqweb.med.br/
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 Observatório da Infância em http://www.observatoriodainfancia.com.br, 19 

 Cátedra UNESCO da Juventude, Educação e Sociedade, da 

Universidade Católica de Brasília - UCB20 em http://www.catedra.ucb.br,  

 Pedago Brasil em http://www.pedagobrasil.com.br/index.htm 

(http://www.pedagobrasil.com.br) 21, e  

 ABRAPIA - Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à 

Infância e à Adolescência em http://www.abrapia.org.br22 / 

www.bullying.com.br.23 

 

Os trabalhos da ABRAPIA constituem resultados de pesquisa realizada 

pela associação no período de novembro e dezembro de 2002 e março de 

2003, com o apoio financeiro da Petrobrás e em parceria com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) e a Secretaria de Educação do 

Município do Rio de Janeiro. Essa pesquisa visou diagnosticar (através de 

questionários) e implementar ações efetivas para a redução do comportamento 

agressivo entre estudantes de 5ª a 8ª série de 11 escolas localizadas no 

Município do Rio de Janeiro, “com objetivo de sensibilizar educadores, famílias 

e sociedade para a existência do problema e suas conseqüências, buscando 

despertá-los para o reconhecimento do direito de toda criança e adolescente a 

freqüentar uma escola segura e solidária, capaz de gerar cidadãos conscientes 

do respeito à pessoa humana e às suas diferenças”. A íntegra foi publicada no 

                                            
19

Observatório da Infância tem espaço específico O Bullying - O que todos precisam saber sobre bullying 
em http://www.observatoriodainfancia.com.br/rubrique.php3?id_rubrique=19 
20

 Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, criada em 2007 pela Universidade Católica 
de Brasília e aprovada pela UNESCO em 2008, foi inaugurada em 14 de Agosto de 2008 e constitui o nó 
de uma rede internacional de pesquisa, ensino e extensão a respeito de um tema chave das sociedades 
no mundo: a juventude (ou juventudes, variando conforme sua classe e circunstâncias sociais). As 
origens deste projeto encontram-se em projeto conjunto, desenvolvido pela Universidade Católica de 
Brasília e pela UNESCO desde 2006, o Observatório de Violências nas Escolas – Brasil. Avaliado este 
último, a UNESCO incentivou a criação de uma cátedra que ampliasse o seu escopo para a temática 
sobre juventude, educação e sociedade. Hoje, a Cátedra é hospedeira do Observatório, incluindo a sua 
rede de universidades e outras instituições de educação superior no Brasil e outros países. 
21

 Portal com diversos assuntos da Educação, Pedagogia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia, 
Educação Especial aceita trabalhos para publicação e tem um Portal de shopping.  
22 O novo endereço do site da ABRAPIA é http://www.observatoriodainfancia.com.br/. 

O site da ABRAPIA foi desativado (Acesso em 16 de fev de 2009). Os artigos, informações e dados     
antes nele contidos, são encontrados agora no site acima. 

  

http://www.observatoriodainfancia.com.br/
http://www.catedra.ucb.br/
http://www.pedagobrasil.com.br/index.htm
http://www.pedagobrasil.com.br/
http://www.abrapia.org.br/
http://www.bullying.com.br/
http://www.observatoriodainfancia.com.br/rubrique.php3?id_rubrique=19
http://www.observatoriodainfancia.com.br/
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livro “Diga Não ao Bullying”, editado pela ABRAPIA em 2003 e de autoria de 

Aramis Lopes Neto e Lucia Helena Saavedra.24 

Dentre os textos em site da WEB, alguns são divulgados pela ABRAPIA 

e constituem elementos do Programa de redução do comportamento agressivo 

entre estudantes  que vem sendo desenvolvido pela associação. 

Os cinquenta trabalhos acadêmicos disponíveis na WEB (Internet) e 

selecionados conforme os critérios já mencionados estão em listagem no 

Anexo IV. 

Os trabalhos se distribuem anualmente a partir de 2002 até 2009, com 

maior freqüência onze (11) em 2008 e nove (9) em 2006, registrando-se doze 

(12) textos em site da WEB que não são datados. O Quadro 5 apresenta essa 

distribuição.  

QUADRO 5 

Quadro geral de textos sobre bullying disponíveis na 

WEB, selecionados e analisados por ano - Belo 

Horizonte, jun/2008;jan-mar/2009. 

Ano Trabalhos 

2002 2 

2003 2 

2004 z 

2005 6 

2006 9 

2007 7 

2008 11 

2009 1 

Sem data 12 

 
Destacam-se também artigos em periódicos (versão digital) que se 

encontram em:  

                                            
24

 Disponível em http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf ( Acesso em 16 de fev 

de 2009) 

BULLYING/BPrograma11.htm
BULLYING/BPrograma11.htm
http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf
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 EDUCAÇÃO: Teoria e Prática em 

http://cecemca.rc.unesp.br/ojs/index.php/educacao,25  

 La Revista Iberoamericana de Educación em 

http://www.rieoei.org/revista.css" type=text/css rel=stylesheet, 26 

 Jornal de Pediatria (Rio de Janeiro) em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-

7557&lng=pt&nrm=iso, 27 

 Interação em Psicologia em 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/psicologia ou 

http://www.calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/psicologia,28 

 Red de Revistas Científicas de America Latina y el Caribe, España y 

Portugal, em http://redalyc.uaemex.mx; Educação em 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/LisBusAreas.jsp?cveare=9&n

omare=%20Educaci%F3n29 

 Psicologia, Saúde & Doenças30 em 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/pid_1645-

0086/lng_pt/nrm_iso (http://www.scielo.oces.mctes.pt),  

 Revista Eletrônica de Enfermagem em 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen (http://www.revistas.ufg.br),  

 Psicologia e Sociedade31 em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0102-

7182&nrm=iso  (http://www.scielo.br),  
                                            
25A revista Educação: teoria e prática é uma publicação do Departamento de Educação - Instituto de 

Biociências - UNESP/Campus de Rio Claro, criada como um instrumento para o diálogo e discussão, 
entre professores, pesquisadores, especialistas em educação e alunos. Enquanto veículo de difusão 
científica e cultural tem por objetivo divulgar trabalhos e experiências que contribuam para o 
conhecimento teórico e prático da educação. http://www.rieoei.org/formulario_colaboraciones.htm 
26

 La REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN es una publicación de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), orientada principalmente a la 
divulgación de trabajos de investigación, política e innovación educativas. Publica em Português além de 
espanhol e inglês. 
27

 Publicação de Sociedade Brasileira de Pediatria, tem por missão publicar material destinado a elevar o 
padrão da prática pediátrica e do atendimento médico de crianças e adolescentes em geral, bem como a 
promover o debate sobre a saúde. 
28

 Interação em Psicologia é uma publicação semestral de trabalhos originais relacionados à Psicologia e 

áreas afins que se enquadrem nas seguintes categorias: relatos de pesquisa, estudos teóricos, revisões 
críticas da literatura, relatos de experiência profissional, resenhas, notícias, carta ao editor, notas técnicas 
e comunicações breves sobre pesquisas. (Avaliação ANPED/CAPES: Nacional A) 
29

 Portal mantido pela Universidad Autónoma de México é uma hemeroteca científica online que possui, 
uma crescente coleção de revistas científicas de acesso livre ao texto completo, em diferentes áreas. 
30

 Publicação da Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde que publica artigos originais sobre a 
Psicologia que se pratica no Campo da Saúde. É uma publicação vocacionada para a divulgação 
científica da investigação e prática sobre relações entre Comportamento (em sentido lato), por um lado, e 
a Saúde e as Doenças por outro. 

http://cecemca.rc.unesp.br/ojs/index.php/educacao
http://www.rieoei.org/revista.css%22%20type=text/css%20rel=stylesheet
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-7557&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-7557&lng=pt&nrm=iso
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/psicologia
http://www.calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/psicologia
http://redalyc.uaemex.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/LisBusAreas.jsp?cveare=9&nomare=%20Educaci%F3n
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/LisBusAreas.jsp?cveare=9&nomare=%20Educaci%F3n
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/pid_1645-0086/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/pid_1645-0086/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-00862006000100008&script=sci_abstract
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen
http://www.revistas.ufg.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0102-7182&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0102-7182&nrm=iso
http://www.scielo.br/
http://www.rieoei.org/formulario_colaboraciones.htm
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 LÍNGUA, LITERATURA E ENSINO32 em 

http://caminhosdoromance.iel.unicamp.br/revista/index.php/lle . 

Há ainda dentre os cinquenta trabalhos acadêmicos disponíveis na Web 

(Internet), que estão sendo analisados, publicações em eventos científicos 

(anais) de Reuniões Anuais da ANPED (http://www.anped.org.br/reunioes), e 

capítulo de livro publicado pelo Ministério da Saúde e Organização Pan-

Americana da Saúde33. 

A primeira etapa de análise consistiu em submeter os textos ao software 

Adobe Reader 9.0 (Windows) para contagem de palavras, para procura de uma 

palavra específica, para examinar os agrupamentos ou conglomerados de 

palavras, bem como para identificação de sentenças e frases que contêm uma 

determinada palavra e também buscar a sequência de palavras em seus 

contextos, tomando por base cada texto.  

Com os resultados desse processamento, organizamos síntese de 

freqüências, ranks e médias de palavras identificadas, analisamos os termos-

temas de cada texto e exploramos agrupamentos que aparecem em torno de 

um termo-tema de busca em cada texto. A segunda etapa consistiu em tomar 

os resultados como pistas valiosas para explorar relações de sentido 

especialmente identificadas pelas palavras e agrupamentos mais freqüentes, 

pelas citações segundo as concordâncias identificadas nos textos. São essas 

relações de sentido que procuramos organizar, descrever e discutir neste 

capítulo, tentando responder a questão: Como a temática bullying é construída 

nos trabalhos acadêmicos disponíveis na WEB (Internet)? 

A organização de uma síntese de frequências de palavras identificadas 

em cada texto, conforme mostra quadro apresentado no Anexo V e a 

                                                                                                                                
31

 Publicação da Associação Brasileira de Psicologia Social publica artigos originais sobre temáticas que 
privilegiem pesquisas e discussões na interface entre a psicologia e a sociedade, tendo em vista o 
desenvolvimento da Psicologia Social numa postura crítica, transformadora e interdisciplinar 
32

 Língua, Literatura e Ensino é uma revista de publicação anual dos Cursos de Graduação do Instituto de 
Estudos da Linguagem da UNICAMP. Publica os trabalhos apresentados no Seminário de Pesquisas de 
Graduação (SePeG), que constituem versões resumidas de trabalhos de final de curso, de investigação 
científica e de iniciação científica, monografias e estudos monográficos desenvolvidos nos cursos de 
Graduação do IEL. O lançamento anual costuma acontecer durante o Seminário de Pesquisas de 
Graduação, SePeG. 
33 Ver: BRASIL. Ministério da Saúde.Escolas promotoras de saúde : experiências do Brasil / Ministério da 

Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília:Ministério da Saúde, 2006. URL: 
http://www.saudebrasilnet.com.br/sbn_portal/img_2007/2_SnE/pdf/ViolencianaEscola.pdf 

http://caminhosdoromance.iel.unicamp.br/revista/index.php/lle
http://www.anped.org.br/reunioes
http://www.saudebrasilnet.com.br/sbn_portal/img_2007/2_SnE/pdf/ViolencianaEscola.pdf
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exploração de linhas de concordância de termos/temas/categorias e de 

agrupamentos que aparecem em torno de um termo/tema ou palavra geradora 

nos revelaram o que podemos considerar como relações construídas pelos 

conceitos que expressam uma concepção ou compreensão da realidade sobre 

bullying, violência, cultura, prática, vítima, poder, comportamento, conflito, 

fenômeno, agressão e agressividade, preconceito, indisciplina e apelidar (o). 

Esses temas-categorias foram levantados a partir das quinze (15) palavras de 

maior frequência já analisadas anteriormente nas dissertações de mestrado e 

teses de doutorado. As redes de que falamos podem ser descritas em algumas 

categorias de abordagem temática. 

Para uma análise mais geral dos textos da WEB, escolhemos quinze 

palavras-tema para serem analisadas nos cinquenta trabalhos acessados, A 

seguir apresentaremos em ordem decrescente as médias aritméticas do 

surgimento das palavras nos textos da WEB: violência (92,44); cultura (21,44); 

prática (15,96); vítima (14,72); poder (11,96); comportamento (11,46); conflito 

(11,24); fenômeno (9,96); agressão (5,9); atitude (5,88); discriminação (4,34); 

agressividade (4,08); preconceito (4,04); indisciplina (2,28) e apelidar (o) (0,5).  

Pelas similaridades e ênfases, consideradas pelas palavras com maiores 

frequências e pela identificação de como se relacionam e se distribuem, o que 

se deu pela leitura atenta de cada texto, agrupando os trabalhos em algumas 

categorias de abordagem temática como se nota no quadro que se segue:  

Quadro 6 

Distribuição dos trabalhos acadêmicos selecionados 

na WEB segundo a abordagem temática enfatizada 

Belo Horizonte, jun/2008;jan-mar/2009. 

 

Ênfase temática Freqüência 

violência 26 

bullying 12 

cultura 5 

conflito 2 

poder 2 

prática/violência 2 

indisciplina 1 

TOTAL 50 
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Considerando as frequências dos trabalhos analisados nas categorias 

de tipo de abordagem, observa-se que 12 (doze) deles têm a rede temática 

tecida mais enfaticamente em torno do bullying e 26 (vinte e seis) em torno da 

temática violência, 5 (cinco) trabalhos enfatizam a cultura. Outras redes 

temáticas são tecidas em torno de conflito, poder, prática e indisciplina. Há um 

trabalho que desenvolve a rede em torno de indisciplina/bullying/violência.  

Buscamos analisar então se essas redes se relacionam com 

determinado tipo de trabalho. Observamos que os trabalhos que enfatizam a 

violência são vinculados aos encontros da ANPED e do grupo de trabalho - GT 

de Sociologia. Esses trabalhos são também encontrados nos sites do 

Pedagobrasil, do Salto para o Futuro, do Jornal de Pediatria, do Congresso 

Ibero-Americano, dos textos da UNESCO e do Ministério da Saúde.  

Os textos que enfatizam o bullying são vinculados aos sites da Revista 

de Enfermagem, do Bibliotequice e afins, da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares, das revistas “Psicologia, Saúde e Doenças” e “Saúde 

Pública”. Os artigos do “Observatório da infância” enfatizam o bullying e a 

violência. Os doze trabalhos que classificamos na rede temática tecida mais 

enfaticamente em torno em bullying encontram-se predominantemente nas 

categorias de textos em sites da WEB e em artigos em periódicos mais 

relacionados à área de Saúde, Pediatria e Enfermagem.  

Três dos cinco artigos em periódicos que se organizam enfaticamente 

em torno em bullying encontram-se nos veículos: Jornal de Pediatria (Rio de 

Janeiro), Revista Eletrônica de Enfermagem, Psicologia, Saúde & Doenças. Os 

outros dois foram publicados nos Periódicos: Língua, Literatura e Ensino. 

Na temática tecida em torno da violência34 identificamos artigos nos 

periódicos: Educação: Teoria e Prática, La Revista Iberoamericana de 

Educación e em publicações de eventos científicos como as Reuniões Anuais 

da ANPED.  

                                            
34

 São considerados os tipos de abordagem: ênfase em violência para analisar o bullying e ênfase em 
violência e cultura para analisar o bullying. 
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Nos trabalhos em torno da violência e bullying há publicações no 

INTERCOM e também no site www.observatoriodainfancia bem como, em um 

artigo em periódico (Psicologia e Sociedade).  

O trabalho que desenvolve a rede em torno de bullying/ 

indisciplina/violência foi localizado no site www.tvebrasil.com.br. Há um artigo 

da Universidade Metodista de Piracicaba (2008) que enfatiza a cultura do  

apelido vinculada ao poder35 

A relação que se revela nos dados leva-nos a supor que a temática em 

torno do bullying tem tido maior divulgação principalmente em sites e 

periódicos on-line mais relacionados à área da Saúde, Pediatria e 

Enfermagem. Já a temática tecida em torno da violência encontra-se 

principalmente em veículos de divulgação científica da área da Educação, 

destacando-se trabalhos em anais da ANPED. 

Trabalhos que têm como núcleo principal a temática bullying constituem-

se pela articulação do que é bullying, suas diferentes formas: verbal, física, 

psicológica e sexual; os três tipos de pessoas envolvidas nessa situação de 

violência: o espectador, a vítima e o agressor; as causas e conseqüências; e 

possíveis ações de intervenção para resolver o problema.  

Para Lopes Neto (2005) em artigo no Jornal de Pediatria,  

[...] o bullying como compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e 
repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais 
estudante contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro 
de uma relação desigual de poder [...] Essa assimetria de poder associada ao 
bullying pode ser conseqüente da diferença de idade, tamanho, 
desenvolvimento físico ou emocional, ou do maior apoio dos demais 
estudantes. 

O autor analisa dados de prática de bullying em escolas no Rio de 

Janeiro, da pesquisa inicial da ABRAPIA36 realizada em 2002-03. Nesses 

dados destaca-se que “40,5% dos alunos admitiram estar diretamente 

envolvidos em atos de bullying, sendo 16,9% como alvos, 12,7% como autores 

e 10,9% ora como alvos, ora como autores” e ainda que “60,2% dos alunos 

afirmaram que o bullying ocorre mais freqüentemente dentro das salas de 

                                            
35 http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/6mostra/5/396.pdf 
36

 Pode-se consultar relato disponível em http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf ( 
Acesso em 16 de fev de 2009) 

http://www.observatoriodainfancia/
http://www.tvebrasil.com.br/
http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/6mostra/5/396.pdf
http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf
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aula”. Alterações nas freqüências de percepção de práticas de bullying são 

detectadas na avaliação final do projeto desenvolvido.  

Nessa abordagem, considera-se que a intervenção precoce37, que 

envolva pais, alunos e educadores, tanto com relação aos alvos quanto aos 

autores do bullying, pode reduzir os riscos de danos emocionais tardios. “O 

diálogo, a criação de pactos de convivência, o apoio e o estabelecimento de 

elos de confiança e informação são instrumentos eficazes, não devendo ser 

admitidas, em hipótese alguma, ações violentas”. 

Mesmo admitindo que os atos agressivos derivem de influências sociais e 
afetivas, construídas historicamente e justificadas por questões familiares 
e/ou comunitárias, é possível considerar a possibilidade infinita de pessoas 
descobrirem formas de vida mais felizes, produtivas e seguras. Todas as 
crianças e adolescentes têm, individual e coletivamente, uma prerrogativa 
humana de mudança, de transformação e de reconstrução, ainda que em 
situações muito adversas, podendo vir a protagonizar uma vida apoiada na 
paz, na segurança possível e na felicidade. Mas esse desafio não é simples 
e, em geral, depende de uma intervenção interdisciplinar firme e competente, 
principalmente pelos profissionais das áreas de educação e saúde. 

O trabalho apresentado na ANPED em 2002, com o título: “Práticas 

culturais na escola noturna: oposição, diversão e violência” enfatiza aquelas 

práticas “que transgridem as normas da escola, buscando compreender os 

significados produzidos pelos sujeitos – prioritariamente os/as jovens – para 

essas práticas e a partir delas”. (ESPÍRITO SANTO, 2002). A pesquisa de 

práticas transgressoras às normas se deu por meio de observação participante, 

em uma escola pública estadual de Belo Horizonte, localizada nas 

proximidades do centro de Belo Horizonte e circundada por bairros de classe 

média, que ministra exclusivamente o ensino médio – geral e profissionalizante, 

no turno da tarde e noite e que atende a um público prioritariamente jovem. A 

autora discute como as práticas que acontecem na escola são culturais à 

medida que são relevantes para o significado e que funcionam a partir dos 

significados produzidos. Esses significados são múltiplos e complexos podendo 

uma mesma prática significar diversas coisas como oposição, diversão ou até 

mesmo violência. 

Com base em Debarbieux (1998) e Wieviorka et al. (1999), Shirlei 

Espírito Santo (2002) analisa as suas manifestações e os seus diferentes tipos 

                                            
37

 O Programa de Prevenção do Bullying criado por Dan Olweus é considerado como o mais bem 
documentado e mais efetivo na redução do bullying, na diminuição significativa de comportamentos anti-
sociais e em melhorias importantes no clima social entre crianças e adolescentes, com a adoção de 
relacionamentos sociais positivos e maior participação nas atividades escolares. (LOPES NETO, 2005).  
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da “violência escolar”, como o “guarda-chuva” teórico que abriga uma série 

heterogênea e complexa de fenômeno. Aqueles autores chamam a atenção 

para a maior freqüência nas escolas de atos denominados incivilidades não 

como conceito moral ou ético e sim como um termo técnico para designar 

violência que não é necessariamente um delito. Particularmente Wieviorka et 

al. (1999, p. 120) ressaltam ainda a importância de analisar o caráter interno 

das manifestações de violência e incivilidade nas escolas e afirmam: “A escola 

não pode imputar todas as suas dificuldades ao seu ambiente exterior e a 

violência escolar encontra então, uma parte ao menos, de suas origens na 

organização do sistema educativo e no seu funcionamento” (WIEVIORKA et al., 

1999, p. 120 apud ESPIRITO SANTO, 2002). 

Ainda no mesmo trabalho, Espírito Santo (2002) sintetiza estudo de 

Peignard, Roussier-Fusco e Zanten (1998) que concluem que diferentemente 

da França, na Inglaterra, os estudos sobre a violência na escola têm-se 

intensificado em torno do bullying como “uma modalidade particular da conduta 

desviante ou perturbadora de alguns estudantes”. Nessa comparação, a autora 

afirma, em relação ao Brasil, que não tem havido diferenciação entre violência, 

incivilidade ou bullying, sendo essas diversas manifestações tratadas com o 

nome de violência na escola38. Por outro lado, um tema comum aos estudos 

ingleses, franceses e brasileiros é o da “crise ou ausência de sentido” das 

oportunidades efetivas que a escolarização proporciona para os/as estudantes 

em suas aspirações, o que se relaciona à “massificação da escolarização”. 

Para esclarecer essa “crise ou ausência de sentido para a 

escolarização” Espírito Santo (2002) recorre a vários autores que identificam 

vários aspectos nela envolvidos, tais como:  

 a perda de status e de reconhecimento social gerando um 

sentimento de “degradação moral” nos/as professores/as 

assinalado por Wieviorka et al. (1999);  

 a alteração não só o sentido da escola como o público por ela 

freqüentado, já que as camadas que antes não tinham acesso a 

ela passam a usufruí-la o que traz decomposição da ordem antiga 

                                            
38

 Segundo Shirley Espírito Santo (2002), o trabalho de Laterman (2000) é praticamente uma exceção, e 
apoiada em Debarbieux distingue violência e incivilidade.  



72 
 

 

e afeta os/as professores/as que podem assumir um forte 

sentimento de nostalgia marcado por um “conservadorismo 

ideológico”; como analisa Dubet (1997);  

 a reduzida capacidade de a escola possibilitar a ascensão social e 

de oferecer outras alternativas para que sua importância seja 

reconhecida pelos/as estudantes, segundo Sposito (1998);  

 a destituição de sentido da escola à medida que os diplomas por 

ela concedidos não são capazes de garantir uma colocação no 

mercado de trabalho e a conseqüente redução das chances de 

construção de uma ordem escolar como aponta Peralva (1997);  

 a crise crônica do sistema de ensino que encerra as contradições 

de possibilitar a novas camadas da população o acesso à escola, 

mantendo (de forma modificada) os mecanismos de exclusão 

social e que gera uma espécie de desilusão coletiva em relação 

aos benefícios da escolarização e, consequentemente, em 

relação à própria escola (BOURDIEU,1999).  

Outro trabalho que se destaca nos eixos temáticos que articulam 

violência e bullying tem um título desafiador: “Do bullying ao preconceito: os 

desafios da barbárie à educação”. (ANTUNES; ZUIN, 2008) O principal 

argumento é o de que o conceito de bullying faz parte de uma ciência 

instrumentalizada e a serviço da adaptação das pessoas para a manutenção 

de uma ordem social desigual.  

A naturalização do bullying e a não problematização dos fatores 

econômicos, sociais, culturais e particulares como as suas supostas “causas” 

constituem uma razão técnica instrumental e, portanto, conhecimento 

positivista que é totalitário segundo Adorno e Horkheimer (1969/1985, apud 

ANTUNES; ZUIN, 2008). Considera que a “barbárie” é condição de nossa 

época que precisa ser mudada junto com a lógica social para o que é preciso 

refletir a respeito da violência contida no próprio processo civilizatório e que, 

apesar de ter produzido avanços científicos e tecnológicos, tem mantido 

exatamente esta cultura repressiva que possibilita sua reprodução nos e pelos 
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indivíduos submetidos a ela, como assinala Adorno (1971/2003 apud 

ANTUNES; ZUIN, 2008).  

Para Antunes e Zuin (2008), o bullying se aproxima de preconceito, 

principalmente quando se reflete sobre os fatores sociais que determinam os 

grupos-alvo, e sobre os indicativos da função psíquica para aqueles 

considerados como agressores. Para os autores, preconceito, de acordo com 

Jahoda e Ackerman (1969), é caracterizado por “uma atitude de hostilidade nas 

relações interpessoais, dirigida contra um grupo inteiro ou contra os indivíduos 

pertencentes a ele, e que preenche uma função irracional definida dentro da 

personalidade”. Assinalam também que embora a manifestação do preconceito 

seja individual, pois responde às necessidades individuais, ele “surge no 

processo de socialização, como resposta aos conflitos gerados neste processo” 

(CROCHIK, 1995, p. 15, apud ANTUNES; ZUIN, 2008). Nesse sentido a 

conclusão aponta para outras perspectivas no estudo do bullying e da violência 

na escola. 

O próprio conceito de bullying parece exercer esse papel de adaptação, ao 
classificar a barbárie, e pretensamente controlá-la por essa via. O conceito de 
bullying coloca tudo em seu lugar, tenta arrumar e justificar aquilo que fere a 
ideologia democrática, e acaba por mascarar as tensões e contradições que 
estão na base da própria barbárie. Esse é o risco que se corre ao se utilizar a 
mera classificação e quantificação. Ao contrário, as práticas de violência nas 
escolas devem ser compreendidas por meio da análise social, das formas de 
organização e das forças objetivas da sociedade, e de como tais forças se 
materializam e se calcificam nos sujeitos que se desenvolvem neste meio. 
(ANTUNES; ZUIN, 2008).  

Em outro trabalho identificado no eixo temático articulando violência e 

bullying é o de ALMEIDA e MEDRADO (s/d) que analisam criticamente a 

construção teórica do bullying recorrendo à revisão bibliográfica.  

Entendemos que a importação terminológica furta a contextualidade da 
questão e, concomitantemente, assume a suposta patologia. Então, a 
contextualidade do universo brasileiro é esfacelada, razão pela qual 
defendemos a apropriação específica para o caso brasileiro, portanto Bullying 
é concebido como violência adormecida. Convém salientar que refutamos a 
importação terminológica e patológica que acompanha esse processo. 
Saímos em defesa que as importações conceituais centram-se na cosmologia 
exemplar e o exemplo é marcado por paradigmas disciplinares, axiomática 
que não permite outras leituras, sobretudo a interdisciplinar. Resultado passa 
a ser exemplo e modelo a ser seguido. 

A ênfase em violência constitui outro conjunto temático identificado nos 

trabalhos acadêmicos selecionados na WEB que se encontra em duas 

categorias 1. ênfase em violência para analisar o bullying; 2. ênfase em 

violência e cultura para analisar o bullying. 
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Charczuk (2003) investigou percepções de professores e alunos de São 

Leopoldo-RS acerca da violência na escola, tendo utilizado entrevista semi-

estruturada abordando os seguintes aspectos: ocorrência de fatos ligados à 

violência, preocupações frente à ocorrência desse fenômeno, concepções 

(significados) de violência na escola, fatores geradores de violência e formas 

utilizadas pelas escolas/alunos para enfrentá-la. As agressões físicas e verbais 

entre pares são amplamente citadas por professores e alunos como 

manifestações da violência na escola. Destacam-se ainda as ocorrências de 

violências simbólicas, tais como, práticas de abuso de poder e autoritarismo. A 

família e a mídia são citadas como os fatores que contribuem para a geração e 

manutenção da violência social e escolar. A deficiência da escola para 

trabalhar com a inclusão social foi citada pelos professores da escola estadual. 

Nesse sentido decorre a conclusão. 

[...] fatores externos à escola permanecem sendo amplamente referidos como 
fatores geradores da violência, sendo que poucas vezes o próprio ambiente 
escolar é incluído nos relatos como possível desencadeante de situações 
violentas. 

Outro texto selecionado na WEB que identificamos com ênfase em 

violência é a pesquisa de Sarreta e Sato (s/d) a respeito de percepção que 

professores licenciandos têm das violências nas escolas. Foi utilizada a técnica 

de grupo focal envolvendo estudantes que cursavam o último período dos 

cursos de Matemática, Ciências, Pedagogia e Química numa universidade 

particular de Brasília e os dados coletados entre os anos de 2006 e 2007.  

Esse estudo (SARRETA; SATO, s/d) inicia-se afirmando que a “violência 

no meio escolar é originada pela sociedade” e busca em Costa (1986) 

esclarecer que “a violência é um ato de cultura, sendo diferente da 

agressividade, que é um componente natural dos seres humanos e dos outros 

animais. A violência não é natural, é um artifício, uma escolha moral. Para que 

exista a violência é necessário que um acordo seja quebrado. Quando alguém 

é submetido ao arbítrio de outro alguém, sem que esta submissão signifique 

crescimento, então há violência”. As autoras consideram necessário usar 

instrumentos teóricos e recursos metodológicos de investigação capazes de 

facilitar a compreensão “da intersecção entre a violência na escola e a violência 

social” como assinalada por Sposito (2001). Da análise de depoimentos 

esboça-se a conclusão de que: 
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[...] a escola ocupa posição dicotômica no que tange à violência, pois ora é 
vítima dela e ora as próprias escolas são produtoras dela, especialmente 
quando se trata da rigidez de suas normas internas. Observa-se, nesse caso, 
que a direção da escola prefere se valer de uma norma interna, a 
transferência, a trabalhar o problema que se apresenta. Mais uma vez, o 
diálogo, a tolerância e a convivência cedem espaço para a violência e a 
exclusão. (SARRETA; SATO, s/d). 

Ao finalizar, as autoras propõem que sejam desenvolvidas “ações que 

envolvam a participação de toda a comunidade escolar, inclusive as 

universidades no sentido de ajustar seus currículos para contemplarem essa 

latente temática da violência”. Nessa direção expõem sobre programas de 

combate às violências nas escolas, que vêm sendo realizados pela UNESCO, 

dentre eles, o Programa “Abrindo Espaços”, que tem como objetivo a 

construção de uma cultura de paz, de educação para todos e ao longo da vida, 

visando à construção de uma nova escola para o século XXI (ABRAMOVAY; 

RUA, 2002 apud SARRETA; SATO, s/d).  

Apenas um trabalho acadêmico selecionado na WEB (CARVALHO, 

2007) traz a vinculação da indisciplina ao bullying e violência de forma mais 

enfática. Nesse trabalho Carvalho (2007) trata o bullying como parte dos 

comportamentos de indisciplina escolar, conceito extremamente amplo e vago 

que: 

[...] inclui todos os atos que ferem as regras de bom funcionamento da escola 
e das aulas: as práticas de agressão física e verbal entre colegas, que 
caracterizam o "bullying"; todas as formas de desrespeito e agressão verbal 
aos professores e outros educadores da escola; ações contra o patrimônio, 
como pichações, quebra de carteiras e materiais; recusa a participar das 
atividades escolares, conversas, barulho ou deslocamentos indevidos durante 
as aulas; e muitos outros atos, frequentemente chamados de microviolências 
ou incivilidades. (CARVALHO, 2007, s/p) 

Tendo em vista a grande confusão entre violência e indisciplina, 

Carvalho (2007) propõe diferenciá-las considerando a primeira como atos que 

ferem o Código Penal (por exemplo: porte de armas, uso de drogas etc.); 

designando a indisciplina os atos no âmbito escolar, que ferem o regimento 

escolar, os acordos (nem sempre bem explicitados) para o bom funcionamento 

do trabalho pedagógico ou as regras de boa convivência e civilidade. Segundo 

a autora, tanto o bullying quanto a indisciplina não acontecem apenas devido a 

características individuais de cada aluno, tendência que tem predominado na 

análise desses “fenômenos”, mas encontram-se marcados por todas as 

desigualdades e hierarquias sociais. 
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Este capítulo buscou analisar a produção de textos, artigos, dissertações 

de mestrado e teses de doutorado, acessados na WEB buscando perceber os 

eixos temáticos presentes nos diferentes trabalhos. Percebemos  que tanto os 

trabalhos de dissertações e teses quanto os outros tipos de trabalhos (partes 

de livros, relatórios, artigos, textos, resenhas, etc.) têm, a maioria, eixos 

temáticos concentrados em discussões sobre a violência. As dissertações e 

teses apresentam em primeiro lugar o eixo violência com a média (372,36), em 

segundo, prática (68,64), em terceiro, comportamento (62,91), em quarto, 

cultura (62,45), em quinto, vítima (56,54) e em sexto, conflito (45,95). Os outros 

textos da WEB acessados também têm a violência em primeiro rank (92,44), 

em segundo, cultura (21,44), em terceiro, prática (15,96), em quarto, vítima 

(14,72) e poder, em quinto com uma média de 11,96. 

Podemos levantar algumas considerações e conclusões: há uma 

predominância de trabalhos abordando a violência e nesse contexto o bullying 

escolar como uma de suas modalidades; há maior divulgação de trabalhos 

específicos sobre o bullying em sites da WEB e em periódicos da área da 

Saúde, Pediatria e Enfermagem; existe maior concentração de trabalhos que 

tratam do bullying, com ênfase na violência, em veículos de divulgação 

científica da área da Educação, principalmente ANPED; por último, há uma 

tendência à abordagem do bullying como domínio interdisciplinar, destacando 

as relações entre violência e cultura, embora encontre-se ainda com certa 

frequencia o enfoque “psicologizante” e de intervenção comportamental. 

O próximo capítulo abordará uma discussão teórica das questões 

referentes ao bullying, trabalhando essa questões em uma perspectiva mais 

sociológica, a partir dos estudos de autores vinculados às novas sociologias  e 

à imaginação sociológica como contribuições para o entendimento e as  

análises do bullying. 
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CAPÍTULO 4 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA AS ANÁLISES DO BULLYING 

 

4.1. As perspectivas sociológicas e a imaginação sociológica como 

contribuições teóricas para as análises do bullying. 

 

Pela retomada de leituras, algumas mais antigas e outras mais recentes, 

sobre a sociologia, sobre a sociologia da educação e sobre as novas 

sociologias é que percebemos lacunas em que se devem debruçar os novos 

estudos sobre o bullying. A esse sentido é que o presente capítulo vai se 

dedicar, buscando compreender os problemas de bullying relacionando-os às 

novas sociologias e às novas perspectivas sociológicas. 

Os estudos sobre bullying, em sua maioria, têm trazido à tona 

discussões que apontam este problema social sob a égide mais psicologizante, 

deixando, muitas vezes lacunas a serem analisadas no campo das sociologias. 

Somam-se a isso, muitas vezes, o fato das discussões apontarem para 

problemas de comportamento dos indivíduos envolvidos no bullying, tanto os 

comportamentos dos sujeitos agressores, das vítimas e também dos sujeitos 

espectadores. Muitas vezes, incorre-se no erro de, ao tratar do problema no 

campo apenas da psicologia, destacar explicações de cunho meramente 

psicologizante com ênfase ou linha comportamental ou comportamentalista39. 

Assim, o que muitas vezes se tem percebido é que o tema tem sido 

observado e analisado com foco nos sujeitos envolvidos e que basta um 

“tratamento” comportamental, ou melhor, uma mudança comportamental para 

verem-se solucionados os problemas de bullying escolar. 

Há alguns estudos que avançam nessa perspectiva. Perceber que o 

aluno não é apenas um sujeito psicológico, mas é um sujeito síntese de 

diferentes “determinações”.  

O bullying é construído socialmente, bem como a realidade é construída 

socialmente. O homem é social, antropológico, cultural, econômico, político e 

histórico, mas também psicológico. Qualquer tentativa de análise do homem 

                                            
39

 O termo comportamentismo também pode ser utilizado, assim como comportamentalismo. 
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priorizando um ou outro desses aspectos, seja o psicológico, seja o social, ou 

qualquer outro, concorrerá em reducionismos.  

Por isso o bullying não pode ser olhado apenas sobre o enfoque do 

sujeito, de maneira individualizada, reducionista, subjetivista. Essa não é a 

melhor forma de tratar do sujeito real.  

O psicologismo do sujeito reduzido a sua mera subjetividade há muito 

vem sendo questionado. Para entendermos o sujeito devemos entronizá-lo 

como multiplamente determinado e plural. Os problemas de bullying não 

podem ser lidos ou analisados apenas sobre o olhar da Psicologia ou de uma 

determinada Psicologia. Há que se ampliar o foco. Nesse sentido é que este 

capítulo vai se desenvolver.  

Quando relemos recentemente “As novas sociologias” de Philippe 

Corcuff (2001), percebemos aí um grande achado. Alguns problemas da 

atualidade só podem ser analisados à luz de teorias também da atualidade. 

Pensadores mais antigos, as sociologias mais antigas, não dão conta, muitas 

vezes de analisar os problemas do presente.  

Antes de aprofundarmos os estudos de Corcuff, que abriram portas para 

um grande achado sociológico, vamos pontuar outras leituras e reflexões no 

campo das sociologias e das teorias sociológicas.  

O livro “A imaginação sociológica” de Charles Wright Mills foi publicado 

pela primeira vez em 1959. Nesta obra o autor faz uma crítica cultural das 

ciências sociais e faz uma defesa da análise sociológica clássica. Para Mills 

(1982, p. 11) “a imaginação sociológica capacita o seu possuidor a 

compreender o cenário histórico mais amplo, em termos de seu significado 

para a vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos”.  

O indivíduo só pode compreender-se, só pode compreender sua 

experiência pessoal e avaliar o seu próprio destino localizando-se dentro de 

seu período histórico. Além disso, só pode compreender as relações sociais 

mais amplas também e as possibilidades de todas as pessoas nas mesmas 

circunstâncias que ele. A imaginação sociológica permite-nos compreender a 

história, a biografia e as relações entre ambas dentro da sociedade. 

As origens da concepção de imaginação sociológica estão nos estudos 

contemporâneos do homem e da sociedade, principalmente, nas obras de 
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Herbert Spencer, Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Mannheim, Karl Marx, 

Joseph Schumpeter, Thorstein Veblen e de Max Weber, entre outros. 

Qualquer tentativa de compreensão dos problemas da realidade que nos 

cerca, segundo Mills (1982) tem que levar em conta a formulação de três séries 

de perguntas compiladas por esse autor:  

1. Qual a estrutura dessa sociedade como um todo? Quais seus 
componentes essenciais e como se relacionam? Como difere de outras 
variedades de ordem social? Dentro dela, qual o sentido de qualquer 
característica particular para a sua continuação e para a sua transformação? 
2. Qual a posição dessa sociedade na história humana? Qual a mecânica 
que a faz modificar-se? Qual é o seu lugar no desenvolvimento da 
humanidade como um todo e que sentido tem para esse desenvolvimento? 
Como qualquer característica particular que examinemos afeta o período 
histórico em que existe e como é por ele afetada? E esse período – quais as 
suas características essenciais? Como difere de outros períodos? Quais 
seus processos característicos de fazer a história? 
3. Que variedades de homens predominam nessa sociedade e nesse 
período? E que variedades irão predominar? De que formas serão 
selecionadas, formadas, liberadas, reprimidas, tornadas sensíveis ou 
impermeáveis? Que tipos de „natureza humana‟ se revelam na conduta e 
caráter que observamos na sociedade, nesse período? E qual é o sentido 
que para a „natureza humana‟ tem cada uma das características da 
sociedade que examinamos? (MILLS, 1982, p. 13). 

 
 Sendo assim, para entendermos os problemas relacionados ao bullying 

nos dias de hoje, teríamos que acompanhar o raciocínio acima exposto. Só se 

pode compreender tal problema analisando a estrutura da sociedade, seus 

componentes, suas relações sociais mais amplas, a ordem social expressa 

manifesta ou latente, as particularidades de cada sociedade, as mecânicas de 

transformação social, o seu “contrato social”, as normas de conduta e 

socialização e a “natureza humana” dos problemas da sociedade analisados.   

 Para Mills (1982), ter consciência da ideia da estrutura social e utilizá-la 

com sensibilidade é ser capaz de identificar ligações entre uma grande 

variedade de ambientes de pequena escala. A totalidade das relações sociais 

mais amplas é compreendida a partir de pequenas escalas, de pequenas 

“estruturas”. Para o autor, isso é ter imaginação sociológica. 

A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o 
cenário histórico mais amplo, em termos de seu significado para a 
vida íntima (...). Permite-lhe levar em conta como os indivíduos, na 
agitação de sua experiência diária, adquirem frequentemente uma 
consciência falsa de suas posições sociais. (MILLS, 1982, p.11) 
 

 O livro analisa o homem no mundo moderno e a imaginação sociológica 

como uma “ferramenta” para a compreensão deste mundo moderno, 

analisando as características de nossa época, para compreender este homem 

moderno, seus estilos de vida, seu habitus social, suas “visões de mundo”. 
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Mills (1982) analisa o que há em comum entre os diferentes intelectuais, 

bem como os conceitos de ciência social no mundo contemporâneo. O autor 

analisa profundamente os problemas que envolvem as discussões sobre o 

poder, os meios de poder e sua legitimação.  

Mills discute em “Imaginação Sociológica” questões referentes à 

chamada “Grande Teoria” para a análise dos problemas sociais. A grande 

teoria a que se refere o autor é a teoria do sistema social de Talcott Parsons e 

foi extraída do livro “The Social System”40. Para este autor há um elemento do 

sistema simbólico partilhado, que serve como critério ou padrão para a seleção 

de ”valor-orientação”, um recurso lógico para a formulação de aspectos 

centrais de articulação das tradições culturais no sistema de ação, uma 

orientação normativa do papeis e dos valores em ação social. (PARSONS 

1951, apud MILLS, 1982, p.33). 

Entre outras questões, Mills aponta para a variedade humana (o objeto 

da ciência social) e a posição do cientista social frente a essa variedade 

humana, indica também os limites das disciplinas das Ciências Sociais e os 

problemas de teoria e método, assinala ainda a necessidade das Ciências 

Sociais aproximarem-se de outras ciências tais como a História, a Psicologia e 

a Política, discutindo o sentido político do trabalho do cientista social, sua 

escolha de valores e a sua posição de cientista social. 

Assim como há uma lógica estrutural e funcionalista analisada por Mills 

presente nos estudos da sociologia e da sociedade, uma lógica fundamentada 

nos estudos de Parsons e na grande teoria há, também, uma lógica “estrutural 

comportamentista” para analisar os problemas de bullying: uma visão 

psicologizante e reducionista da discussão.  

A “Imaginação Sociológica” abriu-nos caminhos nunca antes por nós 

explorados. Em se tratando do problema de estudo do bullying em questão 

ficam algumas perguntas a serem levantadas, as mesmas construídas por Mills 

(1982, p. 13). Faz-se necessário perguntar: qual a estrutura da sociedade a 

que pertence o bullying? Quais os seus componentes e como se relacionam? 

Qual a posição dessa sociedade na história humana? Qual a variedade de 

homens predomina nessa sociedade? 

                                            
40

 PARSONS, Talcott. The Social System. Glencoe, Illinois: Free Press, 1951. 
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Ao respondermos tais questões poderemos compreender os diferentes 

significados e significantes do bullying. Começamos a compreender os porquês 

de um sujeito oriental ou descendente de oriental ser vítima de bullying em 

escolas nos Estados Unidos da América. Por outro lado, podemos 

compreender os porquês de um sujeito pertencente à raça negra ou os 

chamados “afros descendentes” sofrerem o bullying no Brasil. Tanto em um 

caso quanto em outro há que se olhar a história de cada sociedade, de cada 

país e  as suas relações com posições “ideológicas” na sociedade mais ampla. 

No caminho aberto pela imaginação sociológica também encontramos 

as “Perspectivas Sociológicas” de Peter Ludwig Berger (1963). Fazendo uma 

crítica às abordagens sociológicas mais “empiricistas”, este autor propõe uma 

visão humanística para as perspectivas ou questões sociológicas. O sociólogo 

vive no mundo comum de homens comuns e as categorias por ele utilizadas 

para as suas análises constituem-se das mesmas categorias em que outros 

homens se baseiam. O sociólogo é apenas uma pessoa que se ocupa de 

compreender e analisar a sociedade de uma maneira mais disciplinada, mais 

objetiva, controlando suas preferências e seus preconceitos e “prenoções”, 

capaz de “perceber claramente, ao invés de julgar normativamente”. (BERGER, 

1986, p. 26) 

O sociólogo é uma pessoa intensa, interessada nos atos dos homens. 

Para Berger (1986) a Sociologia é um passatempo individual, mas também é 

forma de construção de consciência. Na perspectiva sociológica o homem está 

na sociedade e a sociedade está no homem, nesse sentido a sociologia perde 

o seu caráter empírico-analítico e “distanciadora” do objeto, assumindo uma 

dimensão mais humanística do real. Começa-se, assim, a romper o “ideal” 

separatista de indivíduo versus sociedade, para entender o indivíduo na 

sociedade e a sociedade no indivíduo.  

A busca de compreensão da construção social da realidade e da 

construção do sujeito social vai ser profundamente analisada no tratado teórico 

sistemático de sociologia do conhecimento, isto é, no livro “A construção social 

da realidade” (1966) de dois autores Peter Berger, falado acima, e seu 

companheiro Thomas Luckmann.  

Segundo Berger e Luckmann, a raiz da sociologia do conhecimento tem 

sua origem na proposição de Karl Marx que declarou ser “a consciência do 
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homem determinada por seu ser social”41. Abordam os conceitos de “ideologia” 

(ideias que servem de armas para interesses sociais) e “falsa consciência” 

(pensamento alienado do ser social real), além dos conceitos de estrutura, 

infra-estrutura e superestrutura, todos eles amplamente analisados na obra. 

(BERGER; LUCKMANN, 1978, p. 17). 

As origens do tratado de sociologia do conhecimento também se 

encontram nas obras de Karl Mannheim, “Ideologia e Utopia” (1929), bem 

como no pensamento anti-idealista de Friedrich Nietzsche (1844-1900)42, de 

suas teorias sobre a falsa consciência, de suas proposições sobre auto-engano 

e da ilusão. Há incursões também na obra historicista de Wilhelm Dilthey e na 

sociologia de Max Scheler. 

Várias questões são apontadas na obra de Berger e Luckmann (1978): 

os problemas da sociologia do conhecimento, os fundamentos do 

conhecimento na vida cotidiana, as questões da realidade, da interação social 

e da linguagem, as instituições e a institucionalização, os papeis sociais e a 

legitimação, os universos simbólicos, suas origens e suas manutenções, a 

sociedade como realidade objetiva por um lado e, por outro lado, a sociedade 

como realidade subjetiva, a interiorização da realidade, as socializações 

primária e secundária, a conservação e a transformação da realidade subjetiva, 

a interiorização e a estrutura social, a teoria sobre a identidade, organismo e 

identidade. Enfim, os autores propõem a sociologia do conhecimento como 

uma teoria sociológica.  

Berger e Luckmann (1978) enfatizam a relação dialética entre indivíduo 

e sociedade e examinam a sociedade como realidade objetiva, instituída e 

legitimada, e como realidade subjetiva, interiorização da realidade do mundo 

social, ambas socialmente construídas. Destacam que para entendê-la, é 

preciso considerá-la como processo dialético composto de três momentos: 

exteriorização, objetivação e interiorização. "A apreensão do mundo como 

realidade social dotada de sentido" começa com o fato do indivíduo "assumir" o 

mundo em que outros já vivem, compreendê-lo e torná-lo o seu próprio mundo, 

para modificá-lo de forma criadora. "A lógica não reside nas instituições e em 

                                            
41

 MARX, K. (1844). Manuscritos econômicos e filosóficos, apud BERGER; LUCKMANN opus cit. p.17. 
42

 As obras mais importantes de Nietzsche para a sociologia do conhecimento são “A Genealogia da 
Moral” e “A Vontade de Poder” (apud BERGER; LUCKMANN, opus cit. p.18). 
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suas funções externas, mas na maneira em que estas são tratadas na reflexão 

que delas se ocupa." É uma lógica atribuída que faz parte do acervo 

socialmente disponível de conhecimento (Ibid., p.91-94). O mundo social é 

desenvolvido através da atividade humana, com interação e institucionalização, 

constituindo esses o processo de externalização. Tal mundo é percebido como 

algo que está fora do indivíduo e é experienciado como realidade objetiva, o 

que é o processo de objetivação. Esse mundo social produzido pelo indivíduo 

atua de volta sobre o produtor e se torna parte de sua visão subjetiva da 

realidade, pelo processo de internalização. Este é, portanto, o ponto de partida 

e o centro da socialização e da educação. 

Os valores impressos no sujeito, que por ele e para ele são 

institucionalizados e interiorizados, seja na socialização primária ou secundária 

ora são conservados, na maioria das vezes, ora são transformados a partir da 

realidade subjetivamente construída. 

Os problemas de bullying podem ser observados e analisados a partir 

dessa sociologia do conhecimento. Até que ponto os atores autores de bullying 

não expressam a interiorização de valores nos atos, atitudes e papeis sociais 

introjetados e reproduzidos em uma visão social de mundo supostamente 

legitimados por universos simbólicos também introjetados.   

Foi a partir dos estudos da(s) sociologia(s) de Adorno (1991) em “Minima 

Moralia” à “Imaginação Sociológica” de Mills (1982), de Berger (1986) em 

“Perspectivas Sociológicas” a Berger e Luckmann (1978, 2004) em 

“Construção Social da Realidade” e em “Modernidade, Pluralismo e Crise de 

Sentido”,  analisando, assim, os problemas do homem moderno, da 

modernidade, das crises do mundo moderno e globalizado, mas, também, 

analisando os problemas da mínima moral decantada pela barbárie do mundo 

contemporâneo, é que descobrimos “As novas sociologias” de Philippe Corcuff 

(2001).  

Corcuff (2001) propõe uma perspectiva e uma problemática 

construtivistas para as análises do mundo social e das construções da 

realidade social, buscando superar as dicotomias impostas por perspectivas 

mais “clássicas” da sociologia, tais como objetivo-subjetivo, macro-micro, 

coletivo-individual, indivíduo-sociedade. O autor busca análises sociológicas 

que vão além dessa fragmentação imposta.  
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Ele afirma:  

Seremos levados a contar com algumas trocas interdisciplinares que 
contribuíram para alimentar esta renovação de problemática: entre a 
sociologia e a filosofia, entre a sociologia e as outras ciências do homem e 
da sociedade (ciência política, história, etnologia, economia, linguística, 
psicologia, etc.). (CORCUFF, 2001, p. 8). 

 
O livro de Corcuff (2001) apresenta novas abordagens ou novas 

possibilidades de abordagens sociológicas que vão além dos clássicos tais 

como Marx (1818-1883), Durkheim (1858-1917) e Weber (1864-1920), se bem 

que no livro esses autores são lembrados e mencionados, no que diz respeito à 

relação sujeito e sociedade.  

Uma leitura prévia dos clássicos em muito contribui para a compreensão 

do livro como um todo. O autor analisa algumas oposições clássicas em 

ciências sociais, principalmente a oposição sujeito e sociedade, versus 

sociedade e sujeito. Ele examina as estruturas sociais, as interações sociais, a 

construção e constituição dos grupos, bem como a sua categorização social e, 

por último, analisa questões referentes aos indivíduos plurais. 

Corcuff (2001) apresenta em seu livro autores sociólogos ou vinculados 

à sociologia. Para o autor, daí advém as novas sociologias e as novas análises 

sociológicas, as novas construções da realidade. “Começaremos nossa viagem 

ao seio da galáxia construtivista por três autores (Norbert Elias, Pierre Bourdieu 

e Antony Giddens)”, é o que nos diz Corcuff (2001, p. 33). 

Norbert Elias (1897-1990); Pierre Bourdieu (1930-2002) e Antony 

Giddens (1938) desenvolveram seus trabalhos em épocas e contextos sociais 

diferentes do nosso, entretanto os seus estudos são, em grandes medidas, 

ainda, bastante atuais para podermos entender os problemas da sociedade 

contemporânea. Principalmente, para entendermos os problemas de bullying, 

objeto de estudo desta dissertação. 

Bourdieu (2007), dentre as suas inúmeras contribuições teóricas, faz 

análises sobre o poder simbólico e sobre a violência simbólica, permite-nos 

compreender os problemas de bullying no campo da violência, dos estudos 

sobre a “anomia”43 e sobre a “institucionalização da anomia” (p. 253-279). O 

autor levanta questões referentes ao artístico e ao não-artístico e os traços que 

                                            
43

 Conceito utilizado por Durkheim para descrever os sentimentos de falta de objetivos e de desespero 
provocados pelo processo de mudanças do mundo moderno, os quais resultam na perda da influência 
das normas sociais sobre o comportamento individual. (GIDDENS, 2005a, p. 562). 
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demarcam tal separação, trata da “ruptura” com um determinado estilo 

acadêmico, implicando na ruptura com um estilo de vida. 

Através da Academia e dos seus mestres, o Estado impõe o princípio 
de visão e de divisão legítimo em matéria de representação figurada 
do mundo, o nomos artístico que rege a produção das imagens 
legítimas (por meio da produção de produtores legitimados para 
produzirem estas figurações). (BOURDIEU, 2007, p. 275.) 
 

Utilizando-se do conceito de anomia, segundo Bourdieu, para 

entendermos os problemas de bullying tem-se que compreender e analisar a 

situação na qual e contra a qual eles se realizam. Em uma perspectiva da 

anomia faz-se necessário compreender que existe uma maneira relativamente 

correta e usual de comportar-se tanto em relação a si mesmo quanto em 

relação com o outro. A cortesia e a cordialidade, a educação e fino-trato são 

condições necessárias para um bom convívio social e para uma boa prática 

social. Os sujeitos que fogem a essa condição são enquadrados no campo da 

anomia: os sujeitos que fogem à regra institucionalizada. Assim, Bourdieu 

(2007), analisando a anomia nas artes e na academia, defende esse 

movimento contra os “falsos deuses”, defende também a pluralidade artística44.  

Se analisarmos os problemas de bullying na relação nomos/anomos, 

sem colocar qualquer “julgamento de valor”, o bullying pode ser visto pela 

perspectiva da pluralidade, como forma plural de viver no mundo, como fuga às 

normas estabelecidas.  

Os conceitos de reflexividade45 e de estruturação46 analisados por outro 

autor no campo das novas sociologias (GIDDENS, 2005a) também em muito 

podem ajudar-nos não só a compreender os problemas de bullying nas escolas 

como também compreender a relação entre os sujeitos envolvidos, tanto as 

vítimas, quanto os agressores e os espectadores, refletindo sobre as suas 

diferentes atitudes. Por que agrido o meu companheiro de escola? O que ele 

tem que eu o abomino? Por que eu o abomino? 

                                            
44

 Bourdieu analisa neste capítulo a revolução simbólica operada por Manet,subvertendo ética e 

esteticamente as estruturas sociais do aparelho acadêmico (p.255). 
45

 A reflexividade segundo Giddens (2005a, p. 574)”Representa as conexões entre conhecimento e vida 

social. O conhecimento que adquirimos acerca da sociedade pode afetar o modo como agimos nesta. Por 
exemplo, ao ler um levantamento sobre o alto índice de apoio a um partido político, um indivíduo pode se 
sentir inclinado a também apoiar aquele partido”. 
46

 Estruturação segundo Giddens (2005a, p. 566) é o processo de duas vias pelo qual influenciamos 
nosso mundo social através de nossas ações individuais e somos reinfluenciados pela sociedade. 
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Por outro lado, no caso das vítimas, por que eu aceito ser intimidado? 

Por que eu aceito ser submisso? Por que eu não ajo para mudar essa 

realidade? O que eu tenho que tanto incomoda ao colega que me agride? E, da 

parte dos espectadores, por que agimos assim? Por que ora ficamos em 

silêncio ao vermos um colega ofender ou agredir o outro colega e não fazemos 

nada? O que está por trás desse nosso comportamento? 

O que se deve operar é uma ação reflexiva sobre os atos de bullying, 

dos sujeitos envolvidos em problemas de bullying. A reflexão das diferentes 

condições que os fazem agirem de tal ou qual maneira pode ser um passo para 

tentar minimizar esses problemas na escola. Nesse sentido os estudos das 

sociologias podem contribuir significativamente para o entendimento do bullying 

como uma construção social da realidade.  

 
4.2. Norbert Elias 47 -  o bullying como incivilidade e como descortesia 

 

Foi a partir dos estudos das “Novas Sociologias” de Corcuff (2001) que 

deparamos com os estudos de Norbert Elias. Assim, debruçamo-nos aos 

estudos desse autor alemão, na tentativa de explicar, do ponto de vista do 

processo civilizador, da sociedade dos indivíduos, da sociedade de corte e da 

lógica da exclusão as questões referentes ao bullying como um problema 

social. 

O sociólogo francês Philippe Corcuff (2001) faz uma incursão bastante 

interessante, ao analisar a obra de Norbert Elias, retomaremos a obra de 

Corcuff e suas considerações sobre Elias, antes de analisarmos a obra deste 

autor alemão.  

Norbert Elias apresenta uma reflexão sobre o estatuto científico do 

conhecimento sociológico. As ciências sociais distinguem-se das ciências da 

natureza, considerando duas propriedades, a saber: 1. o vínculo sujeito-objeto, 

                                            
47

 Norbert Elias nasceu em 22 de junho de 1897, em Breslaw, região que, naquela época, fazia parte do 
território da Alemanha e morreu em 1990 em Amsterdã. Alemão de origem judaica, Elias é muito 
conhecido por seus trabalhos em sociologia e em história, sobretudo nos trabalhos sobre o “Processo 
civilizador” (1993, 1994) sobre a “Sociedade de Corte” (2001) sobre a “Sociedade dos Indivíduos” (1994) 
e sobre as lógicas da exclusão em “Os estabelecidos e os Outsiders” (2000). Elias colaborador e 
assistente de Karl Mannheim no departamento de Sociologia da Universidade de Frankfurt. Participou do 
debate conhecido como methodenstreit (disputas pelo método) no qual se tentava determinar quais 
métodos científicos seriam apropriados para o estudo dos seres humanos e das sociedades. 
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isto é, os objetos da sociologia são ao mesmo tempo sujeitos, que têm 

representações da vida em sociedade; e 2. os pesquisadores fazem parte do 

seu objeto de estudo. (CORCUFF, 2001, p. 34-35) 

Com isso, Elias vai definir a postura do pesquisador dialeticamente entre 

“engajamento” e “distanciamento”. Distanciamento, pois o pesquisador deve 

afastar das ideias preconcebidas e engajamento para compreender o modo de 

funcionamento dos grupos humanos.  

Norbert Elias faz uma “crítica da oposição clássica entre indivíduos e 

sociedade”. Propõe uma aproximação da sociologia com a história, uma 

perspectiva sócio-histórica da construção da realidade, “a representação de um 

eu separado, exterior à sociedade, tal como nós a conhecemos hoje, não 

existiu em todas as épocas e em todas as sociedades”. (CORCUFF, 2001, p. 

36). 

As diferentes modalidades e formas de investigar a realidade e a 

sociedade levam à tentativa de superação da oposição “indivíduo-sociedade” 

no campo das ciências sociais. 

[...] o indivíduo não é considerado como entidade exterior à sociedade, nem 
a sociedade como uma entidade exterior aos indivíduos, logo, a sociedade 
não é encarada como a simples agregação das unidades individuais 
(individualismo metodológico), nem como um conjunto independente das 
ações individuais (holismo). O objeto próprio da sociologia, para Norbert 
Elias, são indivíduos interdependentes (CORCUFF, 2001, p. 38).  

 
 A sociedade é encarada por Norbert Elias como um ”jogo de xadrez”, um 

tabuleiro social, como um tecido em movimento e movimentação múltipla e 

dependências recíprocas que ligam indivíduos uns aos outros, em formas de 

relações e interrelações que se entrecruzam ao que Norbert Elias denominou 

de “configuração”, “figuração” ou “formação”.  

Quando se fala de dependências recíprocas, não se fala necessariamente em 
relações iguais ou equilibradas. Se podemos pensar em interdependências 
baseadas em trocas equilibradas, as configurações analisadas por Norbert 
Elias são, no entanto, geralmente marcadas pela desigualdade, a dominação e 
o poder. (CORCUFF, 2001, p. 41). 

 
 O homem ou o indivíduo não pode fazer tudo o que quer, pois ele está 

preso na rede de interdependências próprias da sociedade a que pertence, nas 

interrelações sociais que se entrecruzam. Ao mesmo tempo em que o indivíduo 

tem uma liberdade de escolha individual a rede de interdependência impõe-lhe 

limites a sua liberdade de escolha. “As cadeias de interdependência se 

alongaram em nossas sociedades modernas mais complexas e que o indivíduo 
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se situa no cruzamento de um maior número de redes de interrelações”. 

(CORCUFF, 2001, p.42). Aqui se coloca o problema da socialização e da 

“sociabilidade” visto pelas concepções clássicas de Émile Durkheim e Talcott 

Parsons, entre outros, avançando para as concepções superadoras do 

dualismo da sociedade versus indivíduo. 

 O indivíduo será obrigado ao longo de sua vida a inserir-se em 

numerosas e diferentes redes de relações: a família, os amigos, os grupos 

sociais, a nação, etc. modulando assim as suas formas de pensar, sentir e agir. 

Nesse sentido, Norbert Elias vai trabalhar com o conceito de “habitus”48 

 “O habitus é para Norbert Elias, uma „marca‟ social sobre a 

personalidade, um produto das diferentes configurações no interior das quais o 

indivíduo age”. (CORCUFF, 2001.p. 43). 

Bourdieu (1972), outro autor já mencionado, discutindo e conceituando o 

habitus liga as práticas às estruturas sociais pela aquisição. Esta é mediação 

entre as estruturas que a organizam e as disposições que ela produz. Pela 

aquisição dá-se uma interiorização das estruturas sociais. O habitus é visto 

como estruturas exteriores interiorizadas nas condições de classe, 

desenvolvido na família e depois na escola, que se exterioriza em práticas, no 

sentido da reprodução social e cultural. 

 Norbert Elias desenvolve o conceito de interdependência, priorizando-o 

em detrimento do conceito de interação. Além disso, esse estudioso alemão 

dará lugar ao conceito de historicidade. 

[...] os homens, seus modos de relações e as formas de sensibilidade que lhes 
são associadas, são produtos históricos, cujas características variam em 
função das épocas. Esta historicidade não é concebida de maneira finalista, 
isto é, a história das sociedades humanas não é orientada por um fim 
previamente determinada. Para ele (Norbert Elias), a história da humanidade 
„nasceu de múltiplos projetos, mas sem projeto, animada por múltiplas 
finalidades, mas sem finalidade‟

49
. No entanto, ele não evita completamente 

todas as armadilhas evolucionistas que tendem a reduzir os movimentos das 
histórias humanas a uma visão unidirecional e unidimensional. É esta tentação 
que o leva a defender „uma teoria objetiva da evolução da sociedade‟ e a 
pensar a história ocidental através da categoria homogênea de „processo de 
civilização‟. Privilegiando a longa duração, o global e a suposta unidade do 
movimento histórico, ele é então menos sensível heterogêneo, ao errático, ao 

                                            
48

 Habitus; O termo é de origem latina habĭtus, habĭto, -as, -are, -avi, -atum, cujo significado é habitar, 
mas também pode ter origem em haběo, -es, -ere, -ŭi, -ĭtum, cujo significado é ter, possuir, bem como 
pode ter o significado de hăbitus, com o significado de hábito ou uso, costume, modo padronizado de 
pensar, agir ou sentir adquirido ou tomado em grande parte automático e inconscientemente. Assim 
sendo, as duas formas de falar estão corretas, quer seja em habĭtus ou hăbitus, sendo as palavras 
paroxítona ou proparoxítona respectivamente. Cf. RÓNAI, Paulo. Curso Básico de latim. Gradus Primus. 
São Paulo: Cultrix, s/d. 
49

ELIAS, N. La Société des individus. Paris: Fayard, 1987, p. 108. apud CORCUFF, 2001. 
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descontínuo e ao contraditório no trabalho da história. (CORCUFF, 2001, p. 
45-46).  

 

 Vamos, a partir de agora, apontar e apresentar na obra de Norbert Elias 

questões que se referem ao nosso problema de estudo: o bullying. E assim, 

começarmos a compreendê-lo sob um novo aspecto.  

 No dizer de Brandão (2003) e fazendo de suas palavras as nossas, 

estudar a obra de Norbert Elias apenas por prazer em conhecê-la já seria por si 

só um trabalho muito interessante. Norbert Elias é um dos maiores sociólogos 

do século XX. Tentar relacionar a sua contribuição teórica ao campo da 

Educação e dentro disso relacioná-la com os problemas de bullying colocou-se 

para nós como um desafio acadêmico e didático, mas, acima de tudo, um 

desafio.  

A produção intelectual de Norbert Elias é grandiosa e, ao mesmo tempo, 

rica e densa. Seus diferentes trabalhos e suas teorias do controle das emoções 

bem como a teoria dos processos de civilização tornaram-se um dos principais 

referenciais teóricos de nosso trabalho e desta dissertação de mestrado. 

Entender a sua obra possibilitou-nos aproximações mais significativas para o 

entendimento do bullying e de possíveis análises desse problema à luz da 

sociologia e das novas sociologias. 

Faremos uma breve incursão das principais obras de Norbert Elias que, 

em alguma medida, possibilitaram maior compreensão do bullying, nosso 

objeto de estudo. 

O livro “A sociedade dos indivíduos” (1994) aborda questões referentes 

à relação entre a pluralidade das pessoas e a pessoa singular, “os indivíduos” e 

da pessoa singular com a pluralidade. Norbert Elias faz análises bastante 

pertinentes sobre a relação indivíduo e sociedade, que, em estudos e trabalhos 

ditos “mais clássicos” da sociologia, apresentam-se como realidades 

antagônicas. O que para Elias parece um contra senso. O autor estabelece 

novas formas de análise e novos modelos da maneira como os seres humanos 

individuais e individualmente ligam-se uns aos outros em sociedade e em 

pluralidade. 

O problema da relação indivíduo-sociedade é discutido e analisado, 

ficando evidente que cada indivíduo influencia e é influenciado, em seu 

desenvolvimento e em seu “processo socializador” pelas relações sociais e 
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pela posição em que ingressa no fluxo do processo social. Indivíduo e 

sociedade não são entidades estanques, mas perspectivas diferentes de uma 

mesma instância. Propõe, para a análise sociológica, o fim da dicotomia 

indivíduo versus a sociedade, buscando análises sociológicas mais 

aproximativas com as teorias mais dialéticas, que conjugam indivíduo-

sociedade e sociedade-indivíduo. 

O livro “A sociedade dos indivíduos” (1994) está organizado em três 

partes. A primeira parte traz um texto homônimo: A sociedade dos indivíduos; 

na segunda parte traz quatro textos: Problemas da Autoconsciência e da 

imagem do homem; Os seres humanos como indivíduos e como sociedade, e 

suas auto-imagens inspiradas no desejo e no medo; e as estátuas pensantes e 

a individualização no processo social. A terceira parte traz o texto: Mudança na 

balança Nós-Eu. 

Assim Norbert Elias discute as mudanças na maneira como a sociedade 

é compreendida e as maneiras como as diferentes pessoas que formam essa 

sociedade entendem a si mesmas, buscando uma relação dialética da 

compreensão e da relação da auto-imagem ou imagem de si e a composição 

social mais ampla. 

A sociedade dos indivíduos é tratada como uma metáfora de uma casa 

construída de tijolos individuais, com peculiaridades e individualidades próprias, 

mas que no conjunto formam a casa completa. Diferentes tijolos fazem 

diferentes casas. Diferentes casas fazem diferentes sociedades. 

Nesse sentido e dentro dessa possibilidade é que podemos 

compreender que o bullying deve ser visto como parte da “sociedade dos 

indivíduos” no campo da diferença, da pluralidade e da interculturalidade e 

assim trabalhar os problemas de bullying, principalmente no que se refere às 

vítimas e os agressores. Perceber-se e perceber o outro como uma 

individualidade, como um tijolo diferente e peculiar, mas que este tijolo também 

está incluído na sociedade, faz parte da casa como um todo, portanto deverá 

ser respeitada em sua individualidade, peculiaridade e em sua diferença. Deve-

se explicitar a diferença para incluir a diferença. 

Norbert Elias parte do pressuposto teórico de que os conceitos de 

indivíduo e sociedade, sujeito e realidade, macro e micro não são separados 
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nem antagônicos e que os comportamentos humanos (educados, civilizados e 

corteses) estão imbricados em estruturas mais amplas das sociedades.  

A trilogia de estudos de Norbert Elias também possibilita entendermos 

os problemas de bullying na sociedade atual. O autor germânico examina as 

mudanças sociais e comportamentais a partir da sociedade medieval para a 

sociedade moderna e para a sociedade cortesã. “A sociedade de corte” (2001), 

“O processo civilizador: uma história dos costumes” (1994), e “O processo 

civilizador: formação do Estado e civilização” (1993).   

Na “Sociedade de Corte” (2001) o autor faz uma análise investigativa 

sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Essa obra constitui um 

dos alicerces do pensamento eliasiano e suas aproximações com os estudos 

históricos. O autor faz mais do que estudar historicamente um rei ou uma 

rainha, um príncipe ou qualquer outro nobre ou cortesão. Norbert Elias analisa 

a função do rei, sua rede de relações, a construção de modos de agir na corte, 

as pressões envolvidas nas relações de corte e de “cortesia”. Investiga e avalia 

as relações sociais e as estruturas e dinâmicas da sociedade de corte, 

considerando a hierarquia, a lógica do prestígio e a etiqueta. 

Norbert Elias (2001) mostra de uma maneira extremamente perspicaz e 

inteligente como os bárbaros guerreiros lutadores e brigões, protetores do rei e 

dos burgos aos poucos vão se tornando cortesãos e mudando as formas de 

comportamento ditas mais “educadas” e corteses. Demonstra a maneira como, 

aos poucos os antigos moradores dos burgos vão adentrando aos palácios da 

nobreza e entrando na cena da sociedade de corte. Mostra também como a 

burguesia vai se aproximando do rei e dele ganhando certo respeito e 

“prestígio”.  

Vejamos, desta maneira o bullying também pode ser entendido como 

uma falta de cortesia, como um comportamento inadequado e mal educado. Na 

sociedade de corte e na sociedade contemporânea não há lugar ou pelo menos 

será digno de crítica todo o comportamento inadequado, bárbaro e brigão. Os 

sujeitos fora dos padrões adequados de comportamento não são bem vistos 

pela sociedade atual e não eram bem vistos pela sociedade de corte. 

No “Processo Civilizador: uma história dos costumes”, Norbert Elias 

(1994) aprofunda a análise sobre a “evolução” dos costumes na sociedade de 
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corte a partir das sociedades medievais da Idade Média. Estuda os costumes e 

hábitos bárbaros e os costumes e hábitos mais educados. 

Costumes tais como o de usar um lenço para assoar o nariz ou como 

comer de garfo e faca, tomar banho, amar e brigar são analisados em todo o 

livro. Para Norbert Elias os costumes mudam a partir de alterações na 

constituição da sociedade como um todo, constituindo também em mudanças e 

alterações na constituição psíquica do homem. 

Também sobre este prisma poderemos analisar o bullying, como uma 

forma de agir, baseada em costumes que podem modificar, desde que se 

tenha a clareza de que este é um costume inadequado às pessoas  ditas 

educadas de civilizadas. O bullying pode ser analisado como incivilidade e 

descortesia. 

No “Processo Civilizador: Formação o Estado e Civilização” Norbert 

Elias (1993) estuda tanto a formação do estado moderno quanto da sociedade 

anterior, a sociedade na idade média, analisa também o processo de 

civilização na sociedade de corte.  

Nessa obra, Elias apresenta alguns conceitos muito importantes para a 

mudança de comportamentos dos sujeitos. O conceito de controle das 

emoções é discutido com muita propriedade. É impossível a existência ou 

sobrevivência de qualquer sociedade cortesã ou moderna, contemporânea ou 

industrializada sem a existência de dois tipos de controle das emoções: o 

controle individual, na forma de autocontrole, e o controle social das emoções, 

na forma de um código de conduta e de um padrão de comportamento. 

(BRANDÃO, 2003). 

 Os dois tipos de controle das emoções o individual e o “padronizado” por 

um código de conduta ajudam a mostrar ao indivíduo, no primeiro caso qual o 

comportamento mais adequado para a sua vida social e no segundo caso 

mostrando-lhe que esse indivíduo pode viver e conviver em sociedade. Os 

adultos induzem modelos de comportamentos nas crianças, o indivíduo é 

treinado para desempenhar futuras funções adultas.  

Assim, mais uma vez, a obra de Elias permite-nos compreender que o 

bullying é, em alguma medida, induzido e inculcado. É uma forma de violência 

não-física, entretanto, “Formas de violência não-física que sempre existiram, 
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mas que até então sempre estiveram misturadas ou fundidas com a força 

física, são agora separada destas últimas”. (ELIAS, 1993 p.198).  

Aos poucos, no processo civilizador, o indivíduo é forçado a reprimir os 

seus impulsos emocionais para atacar fisicamente outra pessoa. Em 

sociedades “civilizadas” diminuem-se atos de violência física, aumentando-se 

atos de violência não-física. Dessa forma o bullying também pode ser 

compreendido como uma forma de falta de controle individual e/ou social. 

Na teoria dos processos de civilização, Norbert Elias discute e aprofunda 

dois conceitos, extremamente importantes para o entendimento dessa sua 

teoria, a saber: o conceito de figuração e o conceito de interdependência, um 

absolutamente inerente ao outro. Figuração refere-se à teia de relações de 

indivíduos interdependentes, ligados entre si em diferentes níveis e maneiras. 

A interdependência entre os seres humanos é uma rede que os liga, formando 

um nexo, chamado de configuração, isto é, uma “estrutura de pessoas 

mutuamente orientadas e dependentes”. (ELIAS, 1994, p. 249). 

Nessa perspectiva, podemos compreender o bullying como uma 

configuração “não civilizada”. Haveria no bullying uma quebra de 

interdependência ou até mesmo uma forma perversa de interdependência? 

Qual a relação passível de ser analisada entre os problemas de bullying na 

sociedade contemporânea e o Estado moderno capitalista e globalizado? 

 A obra de Norbert Elias é muito extensa, mas alguns estudos, em 

particular, possibilitaram uma maior aproximação com os problemas de 

bullying. Algumas questões levantadas por Elias (1993) ajudam-nos 

profundamente na compreensão desse problema de “padrão de conduta”. 

 As pessoas se tornam mais incertas em matéria de conduta. A própria 
situação social transforma a „conduta‟ em problema agudo (...) ficam abertas 
à discussão na conduta muitas coisas que as gerações anteriores 
consideravam como certas e naturais. Os filhos começam a pensar a partir 
do ponto em que os pais pararam suas reflexões, começam a perguntar por 
razões em casos em que os pais não viram razão para indagar: por que 
deve „a pessoa‟ comportar-se desta maneira aqui e daquela outra ali? Por 
que isto é proibido e aquilo permitido? Qual é o propósito deste preceito 
sobre as maneiras e daquele, sobre a moral? Convenções que foram aceitas 
durante gerações passam a ser problematizadas. Além disso, como 
resultado da maior mobilidade e de encontros mais frequentes com tipos 
humanos diferentes, as pessoas aprendem a se enxergar de uma distância 
maior: por que o código de conduta na Alemanha é diferente do da 
Inglaterra, por que o inglês é diferente do americano e por que a conduta de 
todos esses países é diferente da que se observa no Oriente e em 
sociedades primitivas. (ELIAS, 1993, p. 267) 
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Se entendermos que o bullying é uma forma de conduta “errada” ou 

“inadequada”, baseada em certo “padrão de conduta”, começamos a 

compreender o bullying no contexto da teoria dos processos civilizadores, isto 

é, o bullying pode ser entendido como uma forma de conduta inadequada de 

um indivíduo “incivilizado”. Assim: “A estrutura das funções psicológicas, o 

modelo específico de controle do comportamento num período dado, vincula-se 

à estrutura das funções sociais e à mudança nos relacionamentos entre 

pessoas”. (ELIAS, 1993, p. 266).  

Isso, por um lado, por outro ângulo, crianças e adolescentes só 

aprendem a controlar o próprio comportamento sob a égide de medos 

instilados por outras pessoas. “Os medos que os adultos consciente ou 

inconscientemente inculcam na criança sofrem nela uma precipitação e, daí em 

diante, se reproduz mais ou menos automaticamente”. (ELIAS, 1993, p. 270).  

Acrescente-se a isso as pressões e tensões da época que penetram na 

estrutura da personalidade do indivíduo. As tensões, pressões, medos e 

ansiedades encontram expressão na constituição psicológica da pessoa e é 

nesse contexto que devemos entender as questões sobre o bullying. 

Os estudos de Norbert Elias permitem-nos analisar problemas 

contemporâneos tais como o bullying. O bullying e a incivilidade não são 

questões pessoais, individualizadas e subjetivas. O bullying está na relação 

direta da conduta construída na sociedade e no sujeito, a partir de “padrões de 

conduta” em determinados contextos aceitos e em outros não aceitos. 

Entretanto, as formas de conduta e as ansiedades internas estão vinculadas ao 

medo que a criança sentia de outras pessoas, medo inculcado e introjetado. 

O medo provocado pela situação de todo o grupo, pela sua luta para 
preservar a idolatria e ameaçada posição, age diretamente como uma força 
para manter o código de conduta, o cultivo do superego em seus membros. 
Ela é convertida em ansiedade pessoal, no medo do indivíduo de degradar-
se ou simplesmente perder o prestígio na sociedade em que vive. (ELIAS, 
1993, p. 213) 

 

À luz do pensamento de Norbert Elias, o bullying um processo civilizador 

individual considerado mal sucedido (desajustado) distinto de um processo 

civilizador considerado bem sucedido (bem ajustado). 

[...] é a teia de relações sociais em que vive o indivíduo durante a fase mais 
impressionável, a infância e a juventude, que se imprime em sua 
personalidade em formação, tendo sua contrapartida na relação entre 
instâncias controladoras, o superego e o ego, e os impulsos da libido. O 
equilíbrio resultante entre essas instâncias controladoras e as pulsões, em 
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grande variedade de níveis, determina aquilo que chamamos, segundo o 
gosto, de hábitos, complexos ou estruturas de personalidade. (ELIAS, 1993, 
p. 204-205) 

 

Ao analisarmos os estudos de Norbert Elias podemos compreender o 

bullying, tanto do lugar dos agressores, quanto das vítimas quanto dos 

espectadores, enfim de todos os envolvidos no bullying, como sendo uma rede 

de interdependência não civilizada.  

Há uma outra teoria apontada por Norbert Elias, muito importante, para 

compreendermos, em parte, os problemas de bullying. Trata-se da teoria dos 

nativos-estrangeiros, ou, literalmente falando, “a teoria dos established-

outsiders”. Segundo essa teoria, nem todas as formas de conduta e de 

opressão sejam individuais ou coletivas e sociais, sejam de um grupo para 

outro grupo, assumem a forma de relações de classe.   

“Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a 

partir de uma pequena comunidade” (2000) foi um estudo feito a quatro mãos 

onde Norbert Elias, juntamente com John L. Scotson, fazem análises 

sociológicas das relações e tensões existentes entre os habitantes de uma 

pequena cidade da Inglaterra. Fazem um estudo primoroso das relações entre 

os chamados “outsiders”, os forasteiros, os estrangeiros, que não partilham dos 

costumes do lugar, bem como dos modos de vida vigentes com os chamados 

estabelecidos, moradores relativamente antigos da cidade. Análises sobre a 

formação da vizinhança, as famílias e suas amizades, as associações locais e 

as “redes de famílias antigas”, sobre a organização da cidade em três zonas de 

moradia, sobre as fofocas do lugar e das relações entre os jovens da cidade 

inglesa50 são amplamente discutidas. 

Os estabelecidos “desenvolveram como arma uma „ideologia‟, um 

sistema de atitudes e crenças que enfatizava e justificava sua própria 

superioridade, e que rotulava as pessoas do loteamento como sendo de 

categoria inferior” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 65). 

Entendendo o bullying à luz dos estabelecidos e os outsiders, dos 

nativos e dos forasteiros, dos “normais e dos anormais”, podemos concluir que: 

Os mais „antigos‟ levantam sua bandeira, lutam por sua superioridade, seu 
status e poder, seus padrões e suas crenças, e em quase toda parte 
utilizam, nessa situação, as mesmas armas, dentre elas os mexericos 
humilhantes, as crenças estigmatizantes sobre o grupo inteiro, com base em 

                                            
50

 Winston Parva é o pseudônimo da cidade analisada pelos autores.  
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observações sobre seu pior setor, os estereótipos verbais degradantes e, 
tanto quanto possível, a exclusão de qualquer oportunidade de acesso ao 
poder – em suma, as características que costumam ser abstraídas da 
configuração em que ocorrem sob rótulos de „preconceito‟ e „discriminação‟. 
(ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 175). 

 

Um grupo estigmatizado sofre as consequências de seu estigma, 

tornando-se inferior e desprezível, sofre preconceito e discriminação, associado 

à inferioridade social e aos maus impulsos, à “moral baixa” e ao “status social 

inferior”.  

Mais uma vez, as contribuições teóricas de Norbert Elias permitem-nos 

compreender problemas da atualidade. Assim o bullying, nessa perspectiva 

pode ser analisado nesta relação: os agressores são os estabelecidos e as 

vítimas os outsiders, os estigmatizados. O indivíduo sofre duplamente, sofre 

porque carrega o “estigma” e exatamente por carregar o estigma torna-se o 

culpado por ser discriminado. A teoria do culpar a vítima, neste caso, é 

bastante esclarecedora dessa realidade. Por outro lado os bullies (agressores) 

também podem sofrer preconceito e discriminação. Mesmo não sendo 

exatamente os estabelecidos, tornam-se muito mais “outsiders” e excluídos que 

se rebelam e buscam tornar o outro “estabelecido” inferior. 

Sobre bullying e estigma já existe trabalho acadêmico no sentido de 

compreender esse problema social sobre este prisma. (SILVA, 2006), mas 

sobre bullying e “culpar a vítima” ainda existem lacunas, cabendo estudos 

posteriores com base na teoria construída por William Ryan, “Blaming the 

victim theory”: 

Culpar a vítima é, sem dúvida, bem diferente das ultrapassadas ideologias 
conservadoras. Esta, simplesmente repudiava as vítimas como inferiores, 
geneticamente imperfeitas ou moralmente inaptas; a ênfase está na sua 
intrínseca, até mesmo hereditária, imperfeição. Já aquela, transfere sua 
ênfase para a causa ambiental. Os ultrapassados conservadores podiam 
fincar pé na crença querendo dizer imperfeito ou inadequado pelo caráter ou 
competência. A nova ideologia atribui imperfeição e inadequabilidade à 
maléfica natureza da pobreza, da injustiça, à vida na favela e dificuldades 
raciais. O estigma que trás a vítima, e que é responsável por ter-se tornado 
vítima, é um estigma adquirido, um estigma mais de origem social que 
genética. Mas o estigma, a imperfeição, a inevitável diferença – apesar de 
inferido no passado pelas forças ambientais – ainda está localizado dentro 
da vítima, em sua pele. Com tal formulação elegante, o humanitário pode 
aplicar ambas as ideologias. Ele pode, a um mesmo tempo, concentrar seu 
interesse caritativo nas imperfeições da vítima, condenar vagamente o 
estresse social e ambiental que causou tal imperfeição (nos tempos idos), e 
desconsiderar o efeito continuado das forças sociais que vitimam (no agora). 
É uma brilhante ideologia que justifica uma forma de ação social perversa, 
idealizada para mudar, não na sociedade, como seria de se esperar, mas 
sim as vítimas dessa sociedade. E como resultante, uma terrível mesmice no 
programa que surge nesse tipo de análise. (RYAN 1971, p.117, Tradução: 
MOURÃO, 2006). 
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Este capítulo analisou o bullying à luz das contribuições das “novas 

sociologias”. Iniciou, principalmente com as novas sociologias de Philippe 

Corcuff e, posteriormente, perpassou pelas perspectivas sociológicas de Peter 

Berger e pela imaginação sociológica de Charles Wright Mills. O capítulo 

enfatizou os trabalhos sócio-históricos de Norbert Elias e suas contribuições 

teóricas tanto da “Sociedade dos Indivíduos”; dos “Processos Civilizatórios”, 

dos “Estabelecidos e Outsiders” e da “Sociedade de Corte” para entendermos 

os problemas de bullying relacionados aos problemas de incivilidade e 

descortesia. 

Este capítulo teórico foi o nosso maior esforço para, não só 

compreendermos as perspectivas sociológicas e suas contribuições para as 

análises do bullying, como também estudarmos com afinco os teóricos das 

novas sociologias, buscando relacionar as suas contribuições teóricas para o 

campo da Educação e dentro disso relacioná-las com os problemas de bullying. 

Este foi o nosso grande desafio colocado para nós, um desafio acadêmico e 

didático, mas, acima de tudo, um desafio.  
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Quem Planta O Preconceito 
Natiruts

51
 

Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar... 
 
Lembra da criança 
No sinal pedindo esmola? 
Não é problema meu 
Fecho o vidro 
Vou embora... 
 
Lembra aquele banco 
Ainda era de dia 
Tem preto lá na porta 
Avisem a polícia... 
 
E os milhões e milhões 
Que roubaram do povo 
Se foi político ou doutor 
Serão soltos de novo 
Ooooooooooooh! 
 
Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Quem planta preconceito 
Impunidade, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Quem planta preconceito 
Racismo, indiferença 
Não pode reclamar da violência 
Quem planta preconceito 
Impunidade, indiferença 
Não pode reclamar... 
 
-"Ainda há muito 
O que aprender 
Com África Bambata 
E Salassiê 
Com Bob Marley e Chuck D 
O reggae, o hip-hop 
Às vezes não é esse 
Que está aí 
Seqüela a violência 
Entrando pelo rádio 

                                            
51

 Natiruts Reggae Power (ao vivo) – sem 
encarte 
 

Pela tela 
E você só sente quando falta 
O rango na panela 
Nunca aprende 
Só se prende, não se defende 
Se acorrenta, toma o mal 
Traga o mal, experimenta 
Por isso ainda há muito 
O que aprender 
Com África Bambata 
E Salassiê 
Com Bob Marley e Chuck D 
O reggae, o hip-hop pode ser 
O que se expressa aqui 
Jamaica 
O ritmo no pódium sua marca 
Várias medalhas 
Vários ouros, zero prata 
E no bater da lata 
Decreto morte é o gravata 
E no bater das palmas 
Viva a cultura rasta" 
 
Crianças não nascem más 
Crianças não nascem racistas 
Crianças não nascem más 
Aprendem o que 
Agente ensina... 
 
-"Por isso ainda há muito 
O que aprender 
Com África Bambata 
E Salassiê 
Com Bob Marley e Chuck D 
Todo dia algo diferente 
Que não percebi 
E na lição um novo 
Dever de casa 
Mais brasa na fogueira 
E o comédia vaza 
A moda acaba 
A gravadora trai 
E o fã já não 
Te admira mais 
Ainda há muito 
O que aprender 
Lado a lado, aliados 
Natiruts, GOG 
O DF, o cerrado 
Um cenário descreve 
Do Riacho a Ceilândia 
Cansei de ver 
A repressão policial 
A criança sem presente 
De natal 
O parceiro se rendendo ao mal 
Quem planta a violência 
Colhe ódio no final". 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] a violência, a violência crua, sem disfarces e que se manifeste 
abertamente parece deslocar-se para o primeiro plano do 
acontecimento social. Mas isso é apenas uma aparência. Pois a 
violência não é e nunca pode ser um princípio autônomo. E essa 
violência é apenas a vontade conscientizada do proletariado de anular 
a si mesmo e, simultaneamente, o domínio escravizador das relações 
reificadas sobre o homem, o domínio da economia sobre a sociedade. 
(LUKÁCS, 2003) 

 

 

Esta dissertação de mestrado discutiu e analisou o bullying. Pudemos 

compreender em que medida o bullying é uma construção social.  

Este foi um trabalho com abordagem teórica, sem qualquer pretensão de 

esgotar o assunto, ao contrário, o que se buscou nessa dissertação foi muito 

mais aproximar a discussão no sentido de construir um eixo temático em que 

se baseiam os diferentes textos analisados. Assim, este estudo versou e 

discutiu os problemas e as questões sobre o bullying.  

Esse tema é fascinante, e, na medida em que fomos aprofundando as 

discussões e leituras na área, tomamos uma clara consciência da importância, 

cada vez maior, de estudos dos problemas de bulismo52, tal como aponta o 

estudo de Munarin (2007), não só nas escolas, mas em outras situações e 

circunstâncias do cotidiano em seus diferentes matizes, entretanto, este 

trabalhou analisou o bullying escolar. 

Percebemos discussões bastante acaloradas sobre o tema em questão, 

mas também percebemos lacunas que, algumas delas, pudemos apontar na 

tentativa de abrir novos caminhos e novas possibilidades às discussões. 

Percebemos, de fato, a necessidade de algumas áreas de conhecimento, 

sejam científicas, sejam filosóficas, sejam em outros campos ou áreas de 

conhecimento, na psicologia, na sociologia, na psicossociologia ou na 

psicologia social, apontarem para novos estudos sobre o bullying escolar, na 

tentativa de preencher as lacunas teóricas muitas vezes deixadas nas 

discussões.  

                                            
52

 Gostamos do termo bulismo, primeiro por ser uma palavra muito parecida com as palavras de língua 
portuguesa, além disso, existe um termo no Brasil, bem típico do nordeste brasileiro e este termo se 
espalhou por diferentes regiões do país: “Fessora, fulano ta bulindo comigo!”; “Mãe, beltrano ta bulindo 
comigo”. Bulismo pode tornar-se um neologismo que pode ser aplicado aos problemas de bullying.  
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Questões contemporâneas estão emergindo nas discussões sobre o 

bullying, elas ainda também estão em aberto para novos estudos e novas 

reflexões.  

Os problemas sobre o cyberbullying no atual contexto contemporâneo 

vêm merecendo análises de “caráter mais cientificistas”, principalmente no 

Brasil. O cyberbullying é uma modalidade moderna de atacar e constranger as 

vítimas de bullying, utilizando-se de ferramentas da Internet e de outras 

tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade de bullying ocorre 

no mundo virtual, onde a vítima sofre os maus tratos e o agressor mantém-se 

no anonimato, utilizam-se para tanto ferramentas tecnológicas de informação e 

comunicação, a saber: MSN, e-mails, Orkut, blogs e torpedos. (KOWALSKI; 

LIMBER; AGATSTON, 2008; FANTE e PEDRA, 2008). 

 Outras questões também ainda estão em aberto para novos estudos e 

para novas análises dos problemas de bullying escolar. Os aprofundamentos 

nas discussões da psicanálise e da psicologia social aplicados à análise do 

bullying deverão em alguma medida ser reativados.  A retomada dos estudos 

teóricos e práticos das teorias da destrutividade humana e da agressividade, 

bem como das teorias dos processos de construção dos sujeitos tiranos e da 

tirania, poderia contribuir significativamente para as análises do bullying e o 

bulismo à luz dessas duas teorias de Sigmund Freud e de Erich Fromm. Essa é 

uma análise bastante interessante e propícia para entendermos os problemas 

de bullying.  As discussões que relacionam o bullying com a destrutividade e 

com o sadismo e o masoquismo dos envolvidos em bullying, agressores, 

vítimas e espectadores, precisam ainda ser desenvolvidos. 

Percebemos que outros questionamentos vêm emergindo no contexto 

das discussões sobre o bullying e alguns ainda estão em construção, outros 

ainda deixam muito a desejar, principalmente os de teor filosófico que vem 

merecendo destaques nas escolas. 

As reflexões filosóficas sobre o bullying, à luz dos filósofos e pensadores 

mais clássicos, mas também à luz de filósofos e pensadores mais 

contemporâneos devem ter o bullying como um objeto ou tema de estudos, 

perpassando pelas discussões filosóficas da violência e da agressividade 

humanas. No nosso entendimento uma das discussões que está faltando nas 

escolas sobre o bullying é exatamente as reflexões filosóficas dos problemas.  
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Os alunos agressores, vítimas e espectadores de bullying e bulismo 

devem refletir sobre o significado filosófico de sua prática social construída na 

interiorização e exteriorização de um “habitus”, sobretudo quando relacionadas 

às questões do bullying com as da violência.   

Outra possibilidade de estudos posteriores, acompanhando a lógica de 

uma herança dos estudos de uma parte da obra do sociólogo alemão, Norbert 

Elias, é a análise etnográfica não do bullying, mas de um bullying.  

“Mozart:, sociologia de um gênio” (Elias, 1995) pode nos dar boas pistas 

e trazer poderosas contribuições para o entendimento e o acompanhamento de 

um bullying, assim como Norbert Elias analisou e “acompanhou” a construção 

de um gênio: o genial Mozart. Norbert Elias analisa historicamente, a partir da 

sociedade cortesã da época de Wolfgang Amadeus Mozart53 as maneiras como 

essa sociedade construiu o gênio Mozart. A sociedade contemporânea 

construiu e constroi o bullying, dessa maneira, como fazer a sociologia de um 

bullying? 

O projeto inicial de nossa pesquisa era desenvolver a etnografia do 

bullying, chegamos a fazer contatos iniciais com algumas escolas, entretanto, 

observamos que alguns estudos de campo já elaborados chegavam às 

conclusões já apontadas por um dos primeiros estudiosos sobre o bullying 

(OLWEUS54, apud MIDDELTON-MOZ e ZAWADSKI, 2007).  

Os agressores muitas vezes sentem-se poderosos com as suas práticas 

de bullying, escondem na maioria das vezes as humilhações, perseguições e 

vitimizações trazidas de casa. As vítimas, por sua vez, sentem-se humilhadas e 

amedrontadas, mas calam-se, entretanto. Os espectadores, com medo de ser 

“a próxima vítima” do bullying, ignoram e/ou silenciam os fatos.  Como a 

sociedade constroi essas relações sociais? Como os sujeitos interiorizam e 

exteriorizam esses sentimentos? 

A natureza ou gênese do bullying, tanto nos aspectos e características 

dos agressores, das vítimas e dos espectadores, bem como a sua sociogênese 

e psicogênese, de acordo com Elias (1993), pode surgir a partir de atos de 

                                            
53

 Wolfgang Amadeus Mozart, nome completo: Johann Chrysostom Wolfgang Amadeus Mozart. (1756-

1791). 
54

 OLWEUS, Dan. Aggression in the school: bullies and whipping boys. Washington, D.C.: 

Hemisphere Publishing, 1978; e também em OLWEUS, Dan. Bullying at schools: what we know and what 
we can do. Oxford: Blackell, 1993. 
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violência sofridos pelos sujeitos que exterioriza a sua “raiva”, “destrutividade” 

ou “recalque” no outro, relativamente mais fraco ou de “menor poder”.  

Em outro estudo, podemos encontrar também análises sobre a 

“reflexividade”55 de Anthony  Giddens certa possibilidade de reorganização dos 

sujeitos envolvidos no bullying, o que pode ser um caminho para além das 

atividades de “dinâmicas” antibullying e do tratamento psicologizante que tem 

sido dado ao bulismo. Não se trata de uma questão meramente 

comportamental e subjetivista, mas de uma construção social.  

A gênese do bullying pode ser analisada nas perspectivas ideológicas da 

sociedade mais ampla, em que está inserida e de suas interiorizações por 

diferentes modos e maneiras utilizadas, na ideologia e no poder que permeiam 

a sociedade, fazendo-se parte estruturante dela.  

Tanto a sociedade quanto a ideologia e o poder são, por natureza, 

violentos, discriminatórios e excludentes por excelência, perpassam nos 

problemas de classe, de gênero, de sexualidade, de raça e etnia, de tipo físico 

entre outros. Dessa forma também podemos compreender a prática de bullying 

na escola e fora dela. 

Para entendermos os problemas de bullying e buscarmos relativas 

soluções ou minimizações desses problemas devemos compreendê-lo também 

no campo da macrossociologia. Faltam discussões mais aprofundadas sobre 

as relações e as posições sociais dos envolvidos em bullying, suas justificativas 

e justificações sociais para as diferentes práticas de bulismo tanto dentro 

quanto fora dos espaços escolares.  

A solução ou soluções para os problemas de bullying não estão apenas 

nas interpretações dos sujeitos envolvidos, mas, uma parte dessa solução está 

em refletir juntamente com os envolvidos nessa prática social e nesse 

problema e discutir sobre as ideologias e as utopias da sociedade mais ampla. 

A estruturação da sociedade ideologicamente conduz à estruturação das 

relações sociais e à construção social da realidade tanto objetiva quanto 

subjetiva (BERGER, LUCKMANN, 1978) 

                                            
55

 Reflexividade, segundo Guidens (2005a, p. 574), como já foi falado anteriormente, “Representa as 

conexões entre conhecimento e vida social”. O conhecimento que adquirimos acerca da sociedade que 
poderá afetar o nosso modo de agir. Assim, os conhecimentos que obtemos do outro e sobre o outro 
podem nos levar a agir desta ou daquela maneira em relação ao outro. Podemos assim, mexer, implicar e 
“bulinar” o outro porque esse foi o nosso conhecimento prévio adquirido. 
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Faz-se necessário ampliar as discussões sobre o bullying para o campo 

das ideologias da estruturação das relações sociais, desmistificando as 

ideologias estruturantes, possibilitando, assim, maiores compreensões das 

diferentes “visões sociais de mundo”. (LOWY, 2003). 

Uma discussão mais ampliada dessas questões, uma maior 

compreensão das “ontologias do ser social”, quem sabe, poderia levar à 

”reflexividades” necessárias para a discussão. 

   Outros caminhos para novas pesquisas na área estão vinculados às 

pesquisas sobre os gêneros, ligados às práticas de bullying em diferentes 

espaços por meninas, tanto fora quanto dentro das escolas.  

Um estudo mais aprofundado do livro “Garota fora do jogo: a cultura 

oculta da agressão nas meninas” de Rachel Simmons (2004) pode contribuir 

para estudos na área.  Simmons (2004) vai tratar exclusivamente da agressão 

entre as meninas, uma forma diferenciada de bullying: uma forma mais “oculta”, 

digamos assim, de um “conflito não físico”. Trata-se de agressões “alternativas” 

ou não convencionais. Nesse sentido a agressão entre meninas comunga com 

o que Chalita (2008) chama de bullying indireto. 

Simmons (2004) não apresenta em seu livro uma definição clara sobre o 

bullying, a autora pontua características das agressões e dos conflitos, bem 

como as características das agressoras e agredidas. Seus estudos apontam 

para um tipo específico de bullying: o bullying ou a agressão entre meninas, 

uma forma ainda pouco explorada e estudada tanto fora quanto dentro do 

Brasil.  

“A agressão das meninas, com frequência oculta, indireta e não-física, 

continua inexplorada. Sequer é chamada de agressão, mas sim de „o que as 

meninas fazem‟” (SIMMONS, 2004, p. 12). Esse é um caminho de pesquisa a 

ser, quem sabe, definido posteriormente. 

Esta dissertação versou sobre os problemas e práticas de bullying de 

uma maneira mais teórica e conceitual. No primeiro capítulo foi analisado o 

bullying em primeiro lugar, buscando a sua conceituação mais geral à luz de 

perspectivas do dicionário da língua portuguesa e do uso dessa palavra na 

língua portuguesa. Posteriormente, no segundo capítulo analisamos o bullying 

a partir dos livros publicados no Brasil, considerando como os diferentes 
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autores e autoras conceituam-no e analisam-no, por que e como o bullying 

ocorre, quais as explicações para o bullying e como enfrentá-lo? 

No terceiro capítulo exploramos os eixos temáticos ligados ao bullying, 

bem como as categorias-tema, palavras-tema ou, temas geradores que 

possibilitassem maior aproximação e compreensão do bullying a partir dos 

estudos da área: tese de doutorado, dissertações de mestrado, textos e artigos 

científicos, todos eles acessados na Internet pela rede mundial de 

computadores via WEB, utilizando softwares para o levantamento e análise da 

problemática bullying. Foi utilizado o Adobe Reader 9.0 para tal levantamento e 

análise. 

No quarto capítulo o bullying foi abordado a partir das novas sociologias, 

recorrendo-se também aos estudos de autores da sociologia da psicologia 

social e da psicanálise. Sociólogos como Philippe Corcuff, Charles Writght 

Mills, Peter Berger e Norbert Elias, mas também psicanalistas como Erich 

Fromm, entre outros foram estudados para compreendermos o bullying e o 

bulismo nas escolas. 

Enfim, os problemas do bullying foram analisados em diferentes 

perspectivas e de diferentes abordagens tanto teóricas quanto metodológicas. 

Uma pergunta ainda fica sem resposta: poderão os seres humanos dizer a 

respeito de si mesmos que são civilizados?  

Só quando as tensões entre e dentro de Estados forem dominadas é 

que podemos esperar tornar-nos mais civilizados. Muitas das regras de 

conduta e formas de agir, pensar, sentir e amar são implantadas em nós como 

parte integral de nossa consciência, de nosso superego individual. No fundo, 

trata-se de resquícios de aspirações ao poder ao status dos grupos tradicionais 

e hegemônicos. Essas regras ajudam e reforçam esses grupos a distinguirem-

se dos outros grupos interdependentes através da apropriação das 

oportunidades de obter o poder. Só quando essas tensões entre e dentro dos 

Estados forem dominadas é que haverá certa possibilidade de regulação e 

controle das paixões e das condutas dos homens em suas relações recíprocas. 

Quando o padrão comum de autocontrole esperado do homem tiver alta 

probabilidade de prazer e baixa probabilidade de medo, seja dos outros ou de 

si mesmos e com a eliminação das tensões e conflitos entre os homens e que 

operam dentro dele, podendo tornar-se mais brandos e menos nocivos, assim, 
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quem sabe, o indivíduo possa alcançar o equilíbrio entre suas “paixões 

imperiosas” e as limitações a ele impostas.  

Se a estrutura das configurações humanas e de sua interdependência, 

se a coexistência delas funcionarem de tal maneira que seja possível a todos 

os assim interligados alcançar o equilíbrio entre a felicidade e a liberdade, 

“então, e só então, poderão os seres humanos dizer a respeito de si mesmos, 

com alguma justiça, que são civilizados. Até então, estarão, na melhor das 

hipóteses, em meio ao processo de se tornarem civilizados. Até então, poderão 

dizer, quando muito: o processo civilizador está em andamento” (ELIAS, 1993, 

p. 274).  
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ANEXO I 

O UNIVERSO SEMÂNTICO DO BULLYING 

 

 Acossar, acossa, acosso, agredir, agressão, agressividade, conflitar, 

conflito, constranger, constrangimento, cultura, desrespeitar, desrespeito, 

incivil, incivilidade, intolerância, maltratar, maus-tratos, tiranizar, tirania, 

humilhar, humilhação, xingar, xingamento, preconceito, oprimir, opressão, 

apelidar, apelidamento, perversidade, perseguir, perseguição, são algumas das 

palavras, substantivos ou verbos que permeiam e envolvem os estudos sobre o 

bullying. 

Uma apresentação de cada termo, de cada palavra, de cada tema-

categoria será feita a seguir. Para tanto, serão utilizados dois dicionários nesse 

levantamento. O Moderno Dicionário Enciclopédico Brasileiro, de José Ábila 

Filho (1986) e; o Mini Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, de Dermeval 

Ribeiro Rios (1999). 

O Ábila Filho (1986) é mais antigo, porém é mais extenso no que se 

refere à quantidade de palavras em língua portuguesa, por outro lado Rios 

(1999) é mais atual, entretanto de fácil acesso por ser mini e por ser escolar, 

além de ter um preço acessível e muitas vezes ser indicado pelos professores 

e pelas escolas como material de consulta para os alunos. Serão utilizados os 

símbolos JAF para o primeiro dicionário e DRR para o segundo. Vamos 

privilegiar o mini dicionário, exatamente por ser mais atual e de fácil acesso.  

Nossa língua portuguesa, maravilhosa e rica, apresenta muitas palavras 

que envolvem o nosso tema de estudo, uma atitude, uma prática social. Vimos 

quantas palavras e expressões, temas-categorias, “temas geradores” 

aproximam-se dos problemas deste estudo.   
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GLOSSÁRIO  

 

Acossar, ir no encalço de; perseguir com empenho, com ardor; encurralar. 

(DRR); Correr no encalço de; perseguir; dar caça a; castigar, incomodar. (JAF). 

Acosso, substantivo masculino, castigo, incômodo. 

Agredir, ofender, atacar (sem ser provocado), acometer, ir contra, injuriar, 

provocar, bater em, surrar. (DRR) 

Agressão, ato ou efeito de agredir, provocação, insulto, ofensa, ataque, 

investida. (DRR) – Agressividade (ação ou prática agressiva) 

Assediar, por em assédio ou cerco, bloquear, cercar, sitiar, importunar com 

pedidos ou pretensões insistentes, enfadar, maçar (DRR) – Assédio (ação de 

importunar) 

Atitude, norma de procedimento, ação, comportamento, proposição, 

disposição, reação em relação a pessoa (s), objeto (s) e circunstância (s) 

(DRR).  

Apelidar, por alcunha ou apelido em. (DRR) 

Apelido, sobrenome ou cognome para diferenciar indivíduos ou famílias, 

denominação ou título distintivo para designar alguma característica ou 

qualidade importante, designação injuriosa relativa a algum defeito individual, 

alcunha, cognome. (DRR) – Apelidamento. 

Comportamento, modo de comporta-se, maneira de ser, de agir, de reagir, 

procedimento, conduta. (DRR) 

Conflitar, estar em conflito, em oposição, colidir. (DRR) 

Conflito, embate de pessoas que lutam, desavença, pendência, luta armada 

de alguma duração, oposição, antagonismo.   

Constranger, apertar, forçar, tolher os movimentos de, coagir, violentar, 

oprimir, compelir, acanhar-se. (DRR) – Constrangimento (ação de constranger).  

Cultura, sistema de atitudes e modos de agir, costumes e instituições de um 

povo. (DRR).  

Desrespeitar, faltar com o respeito a, desacatar, perturbar, alterar. (DRR) – 

Desrespeito (ação de desacato).  
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Destruir, desfazer, demolir, desmanchar, arrasar, devastar, assolar, 

exterminar, desbaratar,arruinar, aniquilar, desorganizar, transtornar (DRR) – 

Destruição/Destrutividade  - ato ou efeito de destruir 

Discriminação, ato ou efeito de discriminar, discernimento, separação, 

distinção. (DRR). 

Estigma, marca infamante feita com ferro em brasa, ferrete, labéu, mancha, 

nódoa, pequena cicatriz de nascença. (DRR) 

Estigmatizar, marcar com estigma, censurar condenar, acusar de ação vil. 

(DRR) – Estigmatização (ação de estigmatizar)  

Fenômeno, qualquer manifestação ou aparência material ou espiritual, tudo o 

que pode ser percebido pelos sentidos ou pela consciência, fato natural 

constatado e suscetível de estudo, tudo o que na natureza é momentâneo e 

sucede poucas vezes, aquilo que é raro e surpreendente, maravilha, pessoa 

que se distingue por algum dote extraordinário. (DRR) 

Humilhar, tomar humilde, abater, oprimir, tratar com desdém ou desprezo, 

menosprezar, aviltar, mostrar-se humilde, submeter-se, curvar-se para 

conseguir seus objetivos, menosprezar-se. (DRR).  

Humilhação, ato ou efeito de humilhar (-se), abatimento, submissão, 

demonstração de extrema humildade, aquilo que humilha ou afronta. (DRR) – 

Afrontamento. 

Incivil, que não tem civilidade, descortês, mal educado. (DRR) – Incivilidade 

(ação de que não tem civilidade, descortesia).   

Indisciplina, falta de disciplina, desordem, desobediência, rebelião (JAF) 

Intolerância, qualidade de intolerante, falta de tolerância, impaciência. (DRR). 

Maltratar, tratar ou receber mal, insultar, ofender, vexar, danificar, estragar, 

lesar fisicamente, mutilar, bater, espancar, causar dano ou prejuízo a. (DRR) - 

Maus-tratos. 

Maldade, qualidade de mau, ato mau, perversidade, ruindade, crueldade, 

malícia, birra, teimosia, travessura, traquinada. (DRR).   

Oprimir, causar opressão, exercer pressão sobre, sobrecarregar com peso, 

dificultar a respiração, molestar, angustiar, afligir, tiranizar, perseguir, apertar, 

esmagar, violentar. (DRR) 
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Opressão, ato ou efeito de oprimir, sujeição, domínio, coação, sensação 

desagradável de quem está com dificuldade de respirar, sufocação, asfixia. 

(DRR) 

Perversão, ato ou efeito de perverte (-se), passagem para pior estado, 

corrupção, depravação, transtorno. (DRR) – Perversidade. 

Perverter, tomar perverso, tomar mal, corromper, depravar, alterar, desvirtuar, 

tomar-se perverso, corromper-se, desmoralizar-se. (DRR) 

Perseguir, seguir de perto, ir no encalço de, acossar, atormentar, fazer 

violência a, castigar, punir, importunar, vexar. (DRR) – Perseguição. 

Poder, possibilidade, faculdade, potência, vigor, autoridade, domínio. (DRR) 

Prática, ato ou efeito de praticar, maneira de proceder, uso, costume, vivência, 

tirocínio, experiência, hábito, rotina. (DRR). 

Preconceito, conceito antecipado e sem fundamento razoável, opinião 

formada sem reflexão, superstição, crendice. (DRR) 

Tiranizar, governar com tirania, tratar como tirano, com severidade, vexar, 

oprimir, embaraçar, constranger, travar, criar obstáculos a, tratar a si próprio 

com rigor, mortificar-se. (DRR) 

Tirania, governo tirano, governo injusto e cruel, que não respeita as liberdades 

nem os direitos, opressão, violência. (DRR). – Injustiça, Crueldade. 

Xingar, dizer insultos, dirigir palavras ofensivas, censurar, descompor. (DRR) – 

Insultar – xingamento. 

Oprimir, causar opressão, exercer pressão sobre, sobrecarregar com peso, 

dificultar a respiração, molestar, angustiar, afligir, tiranizar, perseguir, apertar, 

esmagar, violentar. (DRR) 

Violência, qualidade ou caráter do que é violento, abuso de força, tirania, 

opressão, veemência, ação violenta, constrangimento físico ou moral, qualquer 

força empregada contra a vontade, liberdade ou resistência de pessoa ou 

coisa, coação. (DRR) 

Vítima, pessoa que sofre efeitos funestos das próprias paixões ou de seus 

bons sentimentos, sujeito imolado, sacrificado, danificado, prejudicado. (DRR) - 

vitimização. (ato ou efeito de vitimar)  

Zoar, emitir zumbido forte, zunir – (DRR) – Na gíria: mexer, zombar, caçoar. 

Zoação –  (ato ou efeito de zoar)   
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Outras palavras que envolvem o tema bullying: castigo, coação, domínio, 

incômodo, injúria, insulto, ofensa, opróbrio, provocação, transtorno.  

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Dissertações e Teses acessadas e analisadas por ano de publicação, instituição, tipo e nome 
do trabalho e área de concentração. 
Belo Horizonte, jun 2008/jan 2009. 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

INSTITUIÇÃO TIPO DE TRABALHO 
DISSERTAÇÃO/TESE 

NOME DO 
TRABALHO 

ÁREA  

2002 Universidade 
Católica de 

Goiás 

Dissertação Representação 
Social e 

Violência na 
Escola. 

Psicologia 

2004 Universidade 
Católica de 
Campinas 

Tese Problematizando 
o bullying para a 

realidade 
brasileira 

Psicologia 

2004 Universidade 
Católica de 

Brasília 

Dissertação Escola e 
Comunidade 
juntas contra  

violência 
escolar: 

diagnóstico e 
esboço de plano 
de intervenção 

Educação 

2004 Universidade 
Federal do 

Paraná 

Dissertação Violência nas 
escolas, vozes 

ausentes: a 
perspectivas de 

pais ou 
responsáveis de 

escolas 
públicas. 

Educação 

2004 Universidade 
Católica de 

Minas Gerais 

Dissertação Violência 
escolar: um 

estudo de caso 
sobre a 

percepção dos 
atores escolares 
a respeito dos 
fenômenos de 

violência  
explícita e sua 
repercussão no 

cotidiano da 
escola 

Educação 
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2005 Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul 

Tese Comportamento 
agressivo, 

vitimização e 
relações de 
amizade de 
crianças em 

idade escolar: 
fatores de risco 

e proteção. 

Psicologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 Universidade 
Católica de 

Brasília 

Dissertação Violência nas 
escolas:  qual o 

papel da 
gestão? 

Educação 
 
 
 
 
 
 

2006 Universidade 
Federal de 
são Carlos 

Tese Adolescentes 
em conflito com 

a lei: perfil e 
intervenção 

Educação 
Especial 

2006 Universidade 
do Vale do 

Rio dos Sinos 

Dissertação Violência e 
estigma: o  
bullying na 

escola  

Ciências Sociais 
Aplicadas 

2006 Universidade 
Federal de 
São Carlos 

Dissertação Agressões em 
uma escola de 

ensino 
fundamental: 

uma visão dos 
alunos, 

professores e 
funcionários. 

Educação 

2006 Universidade 
Federal de 
São Carlos 

Dissertação Violência 
intrafamiliar e 
envolvimento 
com “bullying” 

no ensino 
fundamental 

Educação 
Especial 

2007 Universidade 
Católica de 
São Paulo 

Tese Violência nas 
escolas e 

juventude: um 
estudo sobre o 
bullying escolar 

Educação 

2007 Universidade 
de São Paulo  

Tese Violência no 
contexto escolar: 

um olhar 
freiriano 

Educação 

2007 Universidade 
do Oeste 
Paulista 

Dissertação A escola como 
espaço de 

convivência: a 
prevenção e a 

redução do 
bulismo escolar 

Educação 
 
 
 
 

2007 Centro 
Universitário 

de 
Araraquara 

Dissertação Indícios de caso 
de bullying no 

ensino médio de 
Araraquara 

Desenvolvimento 
regional e meio 

ambiente 
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2007 Universidade 
de São Paulo 

Dissertação Violência moral 
no interior da 
escola: um 

estudo 
exploratório das 
representações 
do fenômeno 

sob perspectivas 
de gênero 

Psicologia e 
Educação 

2007 Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 

Dissertação Avaliação e 
políticas públicas 
para redução da 
violência escolar 
em Minas Gerais: 
o caso do projeto 

escola viva, 
comunidade ativa 

Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 Universidade 
de Brasília 

Tese Adolescentes 
talentosos: 

características 
individuais e 

familiares 

Psicologia 

2008* Universidade 
do Estado do 

Rio de 
Janeiro 

Dissertação A produção do 
saber nas 

pesquisas sobre 
o fracasso 

escolar (1996-
2007) 

Educação 

2008 Universidade 
Federal de 
São Carlos 

Dissertação Razão 
instrumental e 
preconceito: 

reflexões sobre 
o bullying. 

Educação 

2008 Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

Dissertação O bullying como 
violência velada: 
a percepção e a 

ação dos 
professores 

Educação 
Ambiental 

2008 Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina 

Dissertação Juventude e 
arte: os sentidos 

da mediação 
artística para 

jovens 
participantes de 
projetos sociais 

Psicologia 

*Nota: Essa dissertação de mestrado foi a única analisada por outro mecanismo de contagem 
em Word. O trabalho não está acessado por PDF, no entanto, foi analisado tanto pela 
importância do tema, quanto pela instituição (UERJ), na qual desenvolvemos a nossa 
capacitação e pela área de concentração e grupo de estudos a que pertence: o NETEDU 
(Núcleo de Etnografia e Educação), sob a coordenação da professora Dra. Carmen Lúcia 
Guimarães de Mattos, grupo do qual este pesquisador atualmente é integrante. 
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ANEXO V 

Distribuição de palavras mais frequentes em cada trabalho acadêmico selecionado na WEB. 

Artigos, textos, periódicos* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

T1 10 33 31 z 22 5 2 5 3 z z 1 z z z z 

T2 3 114 9 5 z z z 8 3 3 2 z z z z 3 

T3 1 90 9 3 22 2 1 9 3 z z z z 3 z 1 

T4 22 25 2 9 z 7 z 9 2 1 1 z 1 z z z 

T5 8 56 4 4 11 3 5 9 5 1 1 z 3 z z z 

T6 8 1193 92 75 145 175 134 75 102 113 33 33 28 43 z 48 

T7 145 25 9 29 3 11 1 1 10 6 8 10 z z z z 

T8 2 34 6 10 Z 2 1 3 4 13 90 z z z z z 

T9 2 z z 8 24 1 1 1 1 z 1 2 z z z z 

T10 2 140 15 8 24 5 1 11 7 6 1 2 z z z 2 

T11 1 277 9 2 30 7 9 6 38 5 9 2 z 3 z 6 

T12 18 z 1 z 1 4 z 1 z z z z z z z z 

T13 76 20 10 10 6 6 1 38 10 1 8 6 z 2 z z 

T14 16 14 2 5 Z 1 1 5 8 2 z 4 24 1 z z 

T15 14 5 3 6 2 10 1 2 4 2 z 3 z z z z 

T16 6 21 z 4 4 3 z 3 1 z 2 3 z z z z 

T17 13 55 4 1 1 8 8 12 3 5 z 1 2 1 z z 

T18 3 6 5 6 1 z 60 3 5 z z 2 6 z z z 

T19 5 69 8 9 2 5 4 2 8 2 z 9 4 1 z 1 

T20 78 66 4 15 4 13 17 30 8 4 3 11 2 8 z z 

T21 46 36 5 14 24 5 1 8 12 1 2 6 1 24 2 1 

T22 4 101 6 5 8 6 z 7 5 2 1 1 z z 2 1 

T23 58 159 176 49 127 14 6 16 59 3 2 49 2 3 z 3 

T24 50 1 14 1 4 22 1 2 2 7 z 1 z z z z 

T25 16 25 9 7 5 2 4 3 6 4 z 9 1 1 z z 

T26 42 3 11 28 1 25 6 3 16 2 z 5 z z z z 

T27 8 81 11 1 1 1 z 2 z z 1 2 1 1 z 2 

T28 62 147 8 12 2 42 24 65 7 12 3 11 z 1 z 5 

T29 5 99 19 1 9 4 8 13 23 2 4 3 24 1 z 1 

T30 1 95 5 3 7 2 7 4 8 3 1 2 3 2 z 5 

T31 58 10 7 22 3 6 2 16 1 z z 8 25 z 1 z 

T32 57 9 11 21 10 16 2 18 19 17 6 8 z 11 2 16 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

T33 8 15 1 3 3 6 z z 6 z z 2 z 3 z 60 

T34 4 9 14 5 3 9 15 6 16 3 1 5 7 z z z 

T35 1 44 4 20 8 4 z 3 z 2 1 3 z z z z 

T36 1 42 2 5 6 z 164 2 7 z z 2 z z z z 

T37 1 101 4 4 58 3 32 4 4 z z 1 z 1 z z 

T38 1 84 9 8 46 z 5 6 14 z z 4 2 2 z z 

T39 4 130 8 15 3 12 z 11 6 3 z 4 z 1 z 2 

T40 4 86 18 4 4 2 2 17 5 z z 1 2 4 z z 

T41 1 32 z 1 11 z z z 1 z z z 1 z z z 

T42 4 z z 4 4 1 z z 2 z z 1 z z z z 

T43 1 6 5 z Z z 3 1 7 z z z z z z z 

T44 6 1 z 12 15 z 1 z 4 z z 3 z 1 z z 

T45 9 1054 115 77 160 264 z 43 103 59 17 55 z 26 z 15 

T46 4 1 94 8 161 1 5 1 33 1 z 16 z 54 z 43 

T47 1 2 6 z 2 3 5 4 4 z z z z z z z 

T48 1 1 3 5 31 z 6 z 5 z z 2 z 3 z 2 

T49 3 196 z 27 46 9 5 7 2 z 7 1 z z z z 

T50 2 4 z 2 8 4 1 3 6 z z z z 1 20 z 

total 774 4622 798 573 1072 736 562 498 598 295 204 294 114 202 25 217 

* Nota 1: os números de 1 a 16 referem-se aos Temas-categorias analisados: 1. bullying; 
2.violência; 3; prática; 4. comportamento; 5. cultura; 6. vítima; 7. conflito; 8. fenômeno; 9. poder; 
10. agressão; 11. agressividade; 12. atitude; 13. indisciplina; 14. preconceito; 15. apelidar; 16. 
discriminação. 
Nota 2: a coluna de entrada refere-se aos textos analisados cuja referência eletrônica completa 
encontra-se no anexo IV. 
 
 
 
 


