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   Não digam nunca: isso é natural. 

A fim de que nada passe por ser imutável. 

Sob o familiar, descubram o insólito. 

Sob o cotidiano, desvelem o inexplicável. 

Que tudo que seja dito ser habitual, 

Cause inquietação. 

Na regra é preciso descobrir o abuso. 

E sempre que o abuso for encontrado. 

É preciso encontrar o remédio. 

(Bertolt Brecht, 1930). 



 
 

RESUMO  

 

Esta pesquisa pretende lançar luz sobre o bullying na universidade e ganha força na 

medida em que a exposição a esse fenômeno pode acarretar prejuízos de grandes proporções à 

saúde dos estudantes. A análise foi desenvolvida a partir de perspectivas do estudo do 

desenvolvimento moral e da imagem corporal nos discentes de um curso de Medicina de uma 

Universidade pública no Brasil. Para tal condução, foi utilizada a abordagem de pesquisa 

qualitativa através da aplicação de um questionário, com perguntas abertas e fechadas, e da 

observação participante. O estudo sustentou-se no referencial teórico de Dan Olweus e de 

outros pesquisadores. Sob a ótica, principalmente, de Piaget e Kohlberg, embasamos o estudo 

do desenvolvimento moral. Para as reflexões sobre o corpo e a imagem corporal, ancoramos o 

nosso ponto de vista nas pesquisas de Schilder e Tavares. Os resultados apontaram a 

existência do fenômeno entre os estudantes do primeiro ao quarto período, alvos da pesquisa; 

destacaram os valores dignidade humana e respeito ao próximo essenciais na relação com 

seus pares; e relacionaram a imagem corporal ao fenômeno do bullying na medida em que a 

aparência física, na contemporaneidade, é bastante valorizada pelos jovens. 

  

 

Palavras-chave: bullying; desenvolvimento moral; corpo e imagem corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to shed light on bullying at university level. It gains in importance 

by the fact that exposure to this phenomenon can cause damage of great proportions to the 

health of students. The analysis was developed from the perspective of the study of moral 

development and body image in students of a medical school of a public University in Brazil. 

For this purpose, we used the qualitative research approach by applying a questionnaire with 

open and closed questions, and participant observation. The study was based on the 

theoretical framework of Dan Olweus and other researchers. The study of moral development 

used the approaches by Piaget and Kohlberg. For reflections on the body and body image, we 

utilized the research by Schilder and Tavares. The results showed the existence of the 

phenomenon of bullying among students from first to fourth period, targets of the research. 

They highlighted the values of human dignity and respect for others as essential in 

relationships among peers and related body image to the bullying phenomenon insofar as 

physical appearance, nowadays, is highly valued by young people. 

  

 

 Keywords: bullying; moral development; body and body image.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación pretende lanzar una luz sobre el bullying  en el seno de la 

universidad y adquiere trascendencia en la medida que la exposición a ese fenómeno puede 

provocar perjuicios de grandes proporciones a la salud de los estudiantes. El análisis se 

desarrolló a partir de perspectivas del estudio del  desenvolvimiento moral y de la imagen  

corporal en los discentes de un curso de Medicina de una  Universidad pública en Brasil. Para 

lograr este objetivo, se utilizó el abordaje de investigación cualitativa a través de la aplicación 

de un cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, y de la observación participante. El 

estudio se sustentó en el referencial teórico de Dan Olweus y de otros investigadores. Bajo la 

óptica, principalmente, de Piaget y Kohlberg, embasamos el estudio del desenvolvimiento 

moral. Para las reflexiones sobre el cuerpo y la imagen corporal, anclamos nuestro punto de 

vista en las investigaciones de Schilder y Tavares. Los resultados indicaron la existencia del 

fenómeno entre los estudiantes del primero al cuarto período, objeto de la investigación; se 

pusieron en evidencia los valores dignidad humana y respeto al prójimo, esenciales en la 

relación con sus pares; y relacionaron la imagen corporal al fenómeno del bullying en la 

medida en que la apariencia física, en la contemporaneidad, está muy valorizada por los  

jóvenes. 

 

 Palabras-clave: bullying; desenvolvimiento moral; cuerpo e imagen corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

 

QUADRO 1 Normas morais e sociais............................................................................. 52 

QUADRO 2      Esquema do modelo integrativo de percepção......................................... 93 

QUADRO 3     Objetivos específicos, coleta de dados, categorias de análise.................    109 

QUADRO 4     Aspectos das categorias...........................................................................    114 

QUADRO 5    Sentimentos e valores (agressores, vítimas e testemunhas)......................   137 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

GRÁFICO 1    Relação entre Habitus e diferentes formas de capitais...........................      85 

GRÁFICO 2   Etapas da Análise de Conteúdo...............................................................     108 

GRÁFICO 3   Categorias e sua relação com o estudante universitário..........................     110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

ABBR            Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação 

ABRAPIA     Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e a Adolescência 

BVS               Biblioteca Virtual em Saúde 

CAPES          Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CEP                Comitê de Ética em Pesquisa 

CNS                Conselho Nacional de Saúde  

CONEP          Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

DIT                 Defining Issues Test 

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LILACS         Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MCT              Teste de Competência Moral  

MJT               Teste do Julgamento Moral 

MS  Ministério da Saúde 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

PCNs              Parâmetros Curriculares Nacionais 

PeNSE            Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

PPGBIOS       Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva  

PROQUEST   Base de dados em formato eletrônico com sede em Michigan  

RJ  Rio de Janeiro 

SCIELO         Scientific Electronic Library Online 

TCLE             Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TCS                Trabalho de Campo Supervisionado 

TMR               Training and Mobility of Research 

UFF  Universidade Federal Fluminense 

UNESCO       Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

USP              Universidade de São Paulo 

  

  



 
 

SUMÁRIO  

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 14 

CAPÍTULO 1.......................................................................................................................... 21  

1.REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 21 

1.1.VIOLÊNCIA ................................................................................................................... 21 

1.1.1 Bullying ................................................................................................................... 26 

1.1.1.1 Cyberbullying ....................................................................................................... 39 

1.1.1.2 Trote ..................................................................................................................... 43 

1.2.ÉTICA E MORAL .......................................................................................................... 46 

1.2.1. Kant ........................................................................................................................ 53 

1.2.2. Piaget ...................................................................................................................... 56 

1.2.3. Lawrence Kohlberg ............................................................................................... 59 

1.2.4. Georg Lind ............................................................................................................. 63 

1.2.5. Elliot Turiel ............................................................................................................ 65 

1.2.6. James Rest.............................................................................................................. 67 

1.2.7. Jünger Habermas .................................................................................................. 68 

1.3.EDUCAÇÃO, BIOÉTICA E CORPOREIDADE .......................................................... 70 

1.3.1. Educação ................................................................................................................ 70 

1.3.2. Bioética ................................................................................................................... 72 

1.3.3. Corporeidade ......................................................................................................... 77 

1.4.CORPO E IMAGEM CORPORAL ................................................................................ 78 

1.4.1. Corpo ...................................................................................................................... 78 

1.4.2. Imagem Corporal .................................................................................................. 88 

1.4.3. Desenvolvimento da Imagem Corporal ............................................................... 94 

CAPÍTULO 2...........................................................................................................................97 

2. MÉTODO............................................................................................................................97 

     2.1. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA.........................................................................97 

     2.2. TIPO DE ESTUDO.......................................................................................................98 

     2.3. LOCAL DA PESQUISA DE CAMPO.......................................................................100 

     2.4. SUJEITOS...................................................................................................................100 

      2.5. COLETA DE DADOS...............................................................................................101 

      2.6. ANÁLISE DOS DADOS...........................................................................................105 



 
 

CAPÍTULO 3.........................................................................................................................110 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO.......................................................................................110 

     3.1.CATEGORIAS DE ANÁLISE....................................................................................113 

        3.1.1.CATEGORIA BULLYING..................................................................................115 

           3.1.1.1.Classificação dos discentes de acordo com a vivência do bullying.................115 

              3.1.1.1.1. Subcategoria Agressores.........................................................................115 

              3.1.1.1.2. Subcategoria Vítimas..............................................................................117 

              3.1.1.1.3. Subcategoria Testemunhas.....................................................................119 

           3.1.1.2. Classificação de acordo com o tipo de violência............................................121 

              3.1.1.2.1. Subcategoria Violência Física................................................................121 

              3.1.1.2.2. Subcategoria Violência Verbal..............................................................122 

              3.1.1.2.3. Subcategoria Violência Psicológica.......................................................123 

              3.1.1.2.4. Subcategoria Violência Virtual..............................................................124 

           3.1.1.3. Classificação de acordo com o momento de ocorrência.................................125 

              3.1.1.3.1. Trote.........................................................................................................125 

       3.1.2. CATEGORIA DESENVOLVIMENTO MORAL............................................127 

          3.1.2.1. Subcategoria Dignidade Humana.................................................................129 

          3.1.2.2. Subcategoria Respeito....................................................................................133 

       3.1.3. CATEGORIA IMAGEM CORPORAL............................................................138 

          3.1.3.1. Subcategoria Corpo e Imagem Corporal.....................................................139 

          3.1.3.2. Subcategoria Mídia........................................................................................144 

          3.1.3.3. Subcategoria Família.....................................................................................146 

          3.1.3.4. Subcategoria Colegas de Universidade........................................................147 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS...........................................................................................149 

5. REFERÊNCIAS................................................................................................................158 

6. APÊNDICES.....................................................................................................................175 

7. ANEXO..............................................................................................................................223 



14 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO  

Este estudo se insere na interface das áreas da Educação, da Bioética e da Saúde 

Coletiva. Tem como objeto de estudo o bullying escolar, especificamente o que ocorre no 

ambiente universitário. Buscar uma compreensão crítica desse fenômeno e problematizar suas 

origens, a partir do entendimento dos alunos, trará luz para o aprofundamento da discussão. A 

vontade de entender o fenômeno do bullying na universidade, do ponto de vista dos discentes 

universitários, a partir de uma perspectiva moral e não meramente como um assunto 

administrativo, pedagógico e de manutenção de ordem ganhou força na medida em que o 

fenômeno coloca em evidência as relações interpessoais entre os estudantes, em suas 

dinâmicas no ambiente universitário. Portanto, estimamos ser crucial observar tal fenômeno e 

enfrentá-lo, levando-se em consideração os valores morais dos jovens e o contexto social no 

qual estão inseridos.  

Observamos que os estudos acadêmicos sobre o fenômeno do bullying escolar, nos 

ensinos fundamental e médio, vêm ganhando dimensão desde os anos 70, com base nas 

pesquisas de Dan Olweus, psicólogo e pesquisador da Universidade de Bergen, na Noruega. 

Paralelamente, no mesmo período, cresceu o volume de pesquisas a respeito das demandas 

sobre o corpo e sua imagem, no contexto das sociedades contemporâneas. Entendemos, dessa 

maneira, a necessidade de aproximação com os jovens, a partir de uma atitude de escuta e de 

respeito pela alteridade, para estabelecer o aprofundamento da compreensão sobre esse 

fenômeno, tendo como pilar, também, o referencial da imagem corporal.  

O tema apresentado é amplo e complexo e possui em cada vertente distinta que 

compõe seu título muitas variáveis e possibilidades de análise, não sendo nossa pretensão 

abordá-los em sua totalidade, o que inviabilizaria a execução da pesquisa de abordagem 

qualitativa por nós proposta. Desse modo, tendo como eixo principal o estudo do bullying nos 

estudantes universitários dos primeiros quatro períodos de um curso de Medicina de uma  

Universidade pública no Brasil, decidimos complementá-lo nos amparando em duas linhas de 

pesquisa: a) Recorremos a perspectivas de interpretação a partir do estudo do 

desenvolvimento moral, ainda que parcialmente, apresentando os valores morais expressos 

com maior frequência pelos estudantes diante de situações que se configurem como episódios 

de bullying; b) Associamos, em paralelo, o estudo da imagem corporal, especialmente no 

tocante à questão da aparência física, por entendermos que muitos episódios referentes ao 
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fenômeno do bullying levam em consideração esse aspecto. Sobretudo, distinguimos essas 

duas vertentes de estudo que se complementam para entender o fenômeno do bullying, por 

considerarem aspectos em comum como a cultura e a socialização dos indivíduos, entre 

outros que serão abordados no decorrer do trabalho. 

 Conhecer quem argumenta possibilita ao leitor subsidiar a análise deste trabalho para 

melhor compreender as discussões apresentadas. Formada em fisioterapia, a experiência 

profissional com jovens iniciou-se no período da residência profissional na Associação 

Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), na década de 1980, junto aos pacientes com 

dificuldades posturais e de conscientização corporal. Em seguida, o trabalho junto à clientela 

da ala de crianças e adolescentes do Hospital Estadual Anchieta, entre 1987 e 1992, no bairro 

do Caju, na cidade do Rio de Janeiro, ampliou as perspectivas de atividades com este 

segmento da população. Essas ações foram complementadas por uma atuação, de dois anos na 

década de 1990, na Secretaria Municipal de Saúde, em Santa Maria Madalena, RJ. Essas 

reflexões se sedimentaram com o trabalho há vinte anos em consultório de fisioterapia, na 

cidade de Niterói/RJ.  

Nosso interesse pelo estudo do bullying escolar em jovens universitários teve início a 

partir da pesquisa de campo que desenvolvemos durante o mestrado em Saúde Coletiva na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. A escolha do Colégio Estadual 

Fernando Magalhães, no bairro de Jurujuba em Niterói, para a realização do trabalho de 

campo, ao longo do mestrado nos anos de 2011 e 2012, se deu porque no segundo semestre de 

2011 participamos, neste estabelecimento de ensino, como aluna de Estágio Docência na 

disciplina Trabalho de Campo Supervisionado I, aplicada aos alunos da Faculdade de 

Medicina da UFF. O objetivo era desenvolver, na prática, através de dinâmicas com os jovens 

do oitavo ano, alunos de Ciências, a compreensão de questões relativas aos aspectos das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis na adolescência. O contato com os alunos reafirmou a 

ideia de compreender melhor o significado que o jovem tem do seu corpo para além daquele 

já estudado na disciplina de Ciências na escola. O convívio com os jovens, durante as horas 

de observação participante na escola, possibilitou que presenciássemos alguns episódios de 

bullying. Os alunos da Faculdade de Medicina que ali cursavam a disciplina de Trabalho de 

Campo Supervisionado I relataram, informalmente, a ocorrência de manifestações de bullying  

no âmbito da universidade.  
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À observação da relação dos jovens com o seu corpo e com a imagem que 

desenvolvem de si mesmos, ao longo de minha experiência profissional como fisioterapeuta, 

somaram-se a curiosidade em desvelar as questões inerentes aos aspectos morais, a vontade 

de contribuir para uma ressignificação relativa aos sentidos do corpo e da imagem corporal e a 

reflexão sobre a construção de um agir na direção de um melhor entendimento a respeito do 

fenômeno do bullying escolar.  

O ingresso no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada 

e Saúde Coletiva (PPGBIOS), em julho de 2013, possibilitou a oportunidade de adquirirmos 

novos e valiosos conhecimentos, não somente a partir do conteúdo das disciplinas 

ministradas, mas também através dos relevantes debates em sala de aula proporcionados pelos 

professores junto aos alunos. Especialmente, cursar a disciplina Teorias do Desenvolvimento 

Moral foi fundamental para solidificar e ampliar nosso entendimento no sentido da elaboração 

desta linha de pesquisa. Cremos que a construção teórica aqui apresentada, aliada ao conteúdo 

do rico material produzido pelos relatos dos alunos e as anotações do diário de campo da 

pesquisadora, durante o trabalho de campo, permitirão estender as reflexões sobre o fenômeno 

do bullying na universidade. Esperamos, assim, aprofundar e alargar os conhecimentos nos 

aspectos por nós abordados, ainda que de forma relativa, dada a extensão dos temas 

abordados e a delimitação que se faz necessária. 

No percurso acadêmico, durante o doutorado, alguns autores estudados e seus 

conceitos se revelaram dispositivos essenciais que nos provocaram e nos impulsionaram no 

sentido de aprofundarmos a pesquisa sobre o bullying. Citamos como exemplo Puig (2004), 

ao sugerir a utilização de trabalhos com a imagem corporal como proposta para o 

desenvolvimento das práticas de reflexividade. Este tipo de prática moral é um ramo da 

chamada prática procedimental e expressa uma das mais antigas aspirações éticas do 

pensamento ocidental: o conhecimento e o cuidado de si mesmo. Notamos muitas vezes que 

os estudantes, antes mesmo de perceberem a si próprios, vertem seus olhares sobre seus pares 

sem distinguirem que com eles estão bulindo. 

O estudo da temática relativa ao bullying na universidade se justifica, sobretudo, pela 

relevância do assunto na interface entre as áreas da Bioética, Educação e Saúde Coletiva e 

pela escassez de pesquisas sobre o tema nesse cenário. É possível assegurar que existe um 

campo profícuo para o aprofundamento dessa questão no âmbito da universidade do ponto de 

vista do estudo do desenvolvimento moral considerando, também, a questão do corpo e da 
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imagem corporal. Importantes reflexões devem incorporar potenciais direcionados para a 

aquisição de autonomia
1
 e de responsabilidade social para a construção de projetos de vida 

calcados em uma base estruturada. Tais reflexões têm no ambiente universitário solo fértil 

para um bom desenvolvimento.  

Segundo o Ministério da Saúde, os adolescentes e jovens (dez a vinte e quatro anos) 

representam 29% da população mundial. Destes, 80% vivem em países em desenvolvimento. 

No Brasil, a população adolescente e jovem corresponde a 30,33% da população nacional, 

segundo o censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Pode-se observar, assim, que se trata de um grupo com considerável expressividade 

populacional. Parte desses jovens, em torno dos 18 anos, ingressa na universidade. A 

necessidade de se conhecer e estudar esse fenômeno no cenário escolar, especialmente na 

universidade, se reforça na medida em que a exposição ao bullying pode acarretar às vítimas 

problemas de ordem diversa como o estresse, a diminuição ou perda da autoestima, a 

ansiedade, a depressão, o baixo rendimento escolar e, até mesmo, em casos mais graves, o 

suicídio (BOYNTON-JARRETT et al., 2008).  

Refletir sobre educação em um cenário amplo como a universidade é de suma 

importância para a compreensão das relações interpessoais que ali se estabelecem. A melhor 

percepção dos alunos sobre si mesmos permite o entendimento de como podem ser afetados 

pela experiência com o outro. Ações individualistas, competitivas e até mesmo agressivas, 

muito comuns na convivência social contemporânea, costumam se reproduzir no ambiente 

estudantil e exprimir situações de discriminação, intolerância e desrespeito com o próximo. A 

fisioterapia, em que pesem os conceitos que têm por base a especificidade das ações e dos 

sujeitos de sua prática orienta-se, também, pelo compromisso com o social, implicando 

propósitos que garantam o bem-estar do ser humano, tanto no campo individual quanto no 

coletivo. 

                                                           
1 Etimologicamente autonomia significa o poder de dar a si a própria lei, autós (por si mesmo) e nomos (lei). 

Não se entende este poder como algo absoluto e ilimitado, também não se entende como sinônimo de 

autosuficiência. Indica uma esfera particular, cuja existência é garantida dentro dos próprios limites que a 

distinguem do poder dos outros e do poder em geral, mas que apesar de ser distinta, não é incompatível com as 

outras leis. Autonomia é oposta a heteronomia, que em termos gerais é toda lei que procede de outro, hetero 

(outro) e nomos (lei) (ZATTI, 2007, p. 12). 
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Nessa linha de raciocínio defendemos que esta tese é uma proposta de construção de 

um olhar singular para o fenômeno do bullying escolar. O local escolhido para o 

desenvolvimento do estudo, de abordagem qualitativa, foi uma Universidade pública de 

Medicina no Brasil. A base teórica se fundamentará em questões relativas ao bullying; ao 

estudo do desenvolvimento moral, especialmente os valores morais; ao corpo e à imagem 

corporal. Nossa hipótese, ao iniciar os estudos, era a de que o estudante universitário sofre 

com a exposição a episódios de bullying, principalmente os que, sob um olhar mais desatento, 

pareçam simples brincadeiras ou zombarias e que podem originar-se no evento do trote,  

prosseguindo durante a trajetória de formação profissional. Essa hipótese se desdobrou em 

ponderações sobre o fenômeno do bullying na universidade, que tiveram como ponto central 

de reflexão as seguintes perguntas: como ocorre o fenômeno do bullying entre os alunos 

universitários? Quais valores morais permeiam o convívio entre os estudantes? Há relação 

entre o bullying e a imagem corporal que o estudante tem de si? 

As decisões que tomamos ao longo da vida são fundamentadas em valores e princípios 

e revelam necessidades e desejos, trazendo responsabilidades que terão consequências de 

caráter pessoal, social e profissional. A partir dos valores internalizados a pessoa constrói sua 

maneira de pensar, de agir e de justificar suas ações. Há que se considerar a diversidade 

cultural no ambiente universitário, bem como os processos de socialização primária e 

secundária que estruturam a formação dos jovens. Numa sociedade fortemente competitiva, 

em que o ter correntemente se sobrepõe ao ser, na qual o interesse individual ofusca a 

preocupação com o coletivo, a imagem corporal que o estudante tem de si seria relevante na 

consideração dos casos de bullying na universidade? Afinal, o futuro profissional, 

principalmente na área da saúde, irá cuidar do ser humano em sua totalidade. Com 

fundamento nessas considerações, guiadas pelos objetivos do estudo apresentados a seguir, 

compreendemos melhor a necessidade de aprofundar o conhecimento nesta área de estudo.   

O objetivo geral foi o de conhecer o fenômeno do bullying escolar a partir de 

perspectivas do estudo do desenvolvimento moral e da imagem corporal nos discentes dos 

primeiros quatro períodos de um curso de Medicina de uma Universidade pública no Brasil. 

Para tanto, formulamos os seguintes objetivos específicos: 

1- Verificar a ocorrência do fenômeno do bullying escolar entre os discentes universitários. 

2- Conhecer quais são os valores morais expressados pelos estudantes em relação ao  

fenômeno do bullying. 
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3- Observar a relação da imagem corporal do estudante com o fenômeno do bullying. 

A construção e aplicação do questionário com perguntas abertas e fechadas, a análise e 

interpretação das mesmas tendo como pilar a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011) 

e a observação participante, com a produção de um diário de campo, realizada pela 

pesquisadora no cenário do estudo constituem o corpus sobre o qual se estrutura este trabalho. 

A sequência da aplicação da pesquisa em campo ocorreu no ambiente universitário escolhido, 

entre os meses de outubro de 2015 e janeiro de 2016. Não revelaremos o nome da 

universidade na qual se desenvolveu a pesquisa de campo porque assumimos o compromisso 

com os estudantes participantes de manter o sigilo das informações. 

Como referencial teórico para o estudo do bullying escolar, optamos por uma 

abordagem pautada nas pesquisas de Dan Olweus, além de outros teóricos que discutem o 

fenômeno. Ao ser considerado uma forma de violência e, como tal, traduzir-se num tipo de 

desrespeito ao próximo com atitudes de preconceito e intolerância, fundamenta a correlação 

entre os conceitos de violência, moral e ética.  

Sob a ótica dos estudos de Jean Piaget, Lawrence Kohlberg e outros autores que 

embasam as pesquisas relativas ao estudo do desenvolvimento moral, observamos os valores 

morais expressados pelos estudantes universitários no tocante ao fenômeno do bullying. No 

plano ético é importante destacar a influência do modo de viver de cada indivíduo, tendo 

como pano de fundo a cultura em que está inserido e a socialização a que foi submetido desde 

seu nascimento. 

Em relação ao estudo da imagem corporal ancoramos o nosso ponto de vista nos 

estudos de Schilder e Tavares. De acordo com Tavares (2003), a relevância dos estudos sobre 

imagem corporal está em sua relação com a formação da identidade da pessoa humana e por 

ser o ponto norteador das relações do homem com o mundo. 

Cremos haver um traço comum a todas as acepções que o termo bullying nos 

apresenta, independentemente do contexto em que ocorra, seja de forma presencial ou virtual, 

como simples brincadeira ou violência propriamente dita: constitui um fenômeno que provoca 

prejuízos sem precedentes à saúde das pessoas envolvidas. Situamo-nos numa problemática 

que leva em conta essas variações do contexto, de modo que o bullying representa uma 

questão com desdobramentos nas esferas subjetiva, social e profissional. Esse entendimento 

nos levou a abraçar a linha de raciocínio fundamentada nos estudos acima mencionados. 
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Propomos a pesquisa do bullying com um olhar singular, apesar de sabermos que essa 

temática tem sido revisitada em muitas pesquisas acadêmicas, principalmente no âmbito dos 

ensinos fundamental e médio, com crianças e adolescentes. Nesta tese, contribuímos com o 

enfoque no cenário universitário. Tal enfoque não é frequentemente encontrado já que 

considera para a análise do fenômeno os seguintes pontos: a) Noções do estudo do 

desenvolvimento moral, especialmente os valores morais que expressam os estudantes nesse 

sentido; b) Perspectivas de estudo do corpo e da imagem corporal. Pretendemos, assim, 

demonstrar como são aspectos que se coadunam e, por isso, favorecem um melhor  

entendimento do bullying.  

Nossa análise qualitativa apresenta rigor científico, uma vez que seguimos um 

percurso objetivo: revisão dos pressupostos teóricos, formulação de hipótese, proposta de 

análise e delimitação do corpus. Sobre o aspecto redacional, seguimos as normas da língua 

portuguesa, salientando que destacamos em caracteres itálicos os termos estrangeiros, como é 

o caso do termo bullying, entre outros. Sobretudo, é essencialmente sob esse ponto de vista 

que alicerçamos nossa análise, razão pela qual  nosso esforço se concentrou em desenvolver a 

tese de acordo com os seguintes capítulos, a partir dessa introdução. 

O capítulo 1 constitui-se, efetivamente, do referencial teórico sobre o qual assentamos 

nossas reflexões para desenvolver a pesquisa. A seguir, o capítulo 2 diz respeito ao método 

utilizado para podermos responder aos objetivos traçados. No capítulo 3 apresentamos e 

discutimos os resultados encontrados, ancorando-os em conceitos  propostos pelos autores 

estudados, que se mostraram da maior importância para a análise do fenômeno do bullying na 

universidade. Por fim, encerramos esse grande desafio tecendo as considerações finais. Em 

seguida, apresentamos as referências que nos serviram de norte para este estudo. Na seção 

dedicada aos apêndices, ao final desta tese, apresentamos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, omitindo dados específicos do local onde foi realizada a pesquisa; uma cópia do 

questionário aplicado e três artigos elaborados com base no desenvolvimento deste estudo, 

sendo um já publicado. Após cada artigo, relacionamos as referências específicas utilizadas 

para embasar a elaboração de cada um especificamente.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO  

1.1 VIOLÊNCIA 

A violência, normalmente, denota uma afirmação de poder sobre o outro e a conquista  

desse poder, aliada a práticas cotidianas de discriminação e preconceito, pode resultar em 

variados tipos de manifestações de atos violentos. Muitas são suas expressões e 

consequências. O conceito de violência pode ser manifestado por ações que utilizem a força 

física ou, por outro lado, apresentar-se de forma velada. No cotidiano, tomamos conhecimento 

sobre os diversos tipos de violência através da mídia, em rodas de conversa e, também, no 

ambiente escolar. Nogueira (2005) associa o termo violência a diversas formas de agressão e 

indisciplina. Sposito (2001) aponta que, apesar de acontecerem manifestações de violência em 

todas as classes sociais, os pesquisadores, de um modo geral, concentram seus estudos sobre o 

tema entre os jovens pertencentes às camadas mais populares da população. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como o uso de força física 

ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou 

comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação (WHO, 1996). O dicionário Houaiss define o termo 

como “ação ou efeito de violentar, de empregar força física contra alguém ou algo ou 

intimidação moral contra alguém” (HOUAISS, 2001). Este dicionário, em seu aspecto 

jurídico,  apresenta a seguinte definição para o vocábulo: “constrangimento físico ou moral 

exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem”.  

Puig (2004), educador e pesquisador da Universidade de Barcelona, considera que a 

violência na escola é uma das principais enfermidades de que padece a educação, ao lado da 

indisciplina e do fracasso escolar. Esse autor coaduna em sua exposição uma 

complementaridade de ideias em relação à educação moral. Defende que esta educação seja 

liberal e centrada na autonomia, ao mesmo tempo em que preocupada com as formas morais 

da comunidade. Lança luz sobre o conceito de práticas morais no sentido de um melhor 

entendimento da moralidade como construção sociocultural. Para isso, busca aporte em dados 

biológicos, psicológicos, sociais, culturais e históricos. 
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Charlot (1997) observou, em suas pesquisas sobre violência nas escolas francesas, que 

há um aumento significativo das tensões e conflitos cotidianos em relação à violência por 

agressão física. Alerta que a tensão exacerba a incivilidade
2
, acabando por explodir sob a 

forma de injúrias, tumultos, rixas, pancadas, entre outras formas de conflitos que se 

caracterizam como atentados cotidianos ao direito do respeito individual. Para esse autor, a 

violência na escola reflete acontecimentos do mundo exterior. Assinala que o homem, por sua 

condição antropológica, precisa aprender a ser homem, pois nasce imaturo e só se hominiza se 

for capaz de, ao aprender, entrar em sintonia com o mundo, com o outro e consigo mesmo. E 

acrescenta: 

 

Pode-se educar e crescer sem violência num mundo que não é mais aquele da 

partilha com outros, mas numa arena onde a regra dominante é aquela da 

performance e da concorrência? Pode-se hominizar, se socializar e se tornar um 

sujeito singular dotado de marcas estruturantes numa sociedade onde a exclusão do 

outro (e sempre em primeiro lugar aquele que “veio de outro lugar”) não é mais um 

tabu, mas um tema de um debate social? E se cada um “porta em si o fantasma do 

outro” [...] como o desprezo de si mesmo não irá se transformar na raiva do outro – 

reciprocamente? (CHARLOT, 1997, p. 20). 

 

A violência no cenário escolar pode ser produzida tanto fora e trazida para o seu 

interior, como dentro do próprio ambiente estudantil. Como exemplo pode-se citar as 

agressões de ordem moral, psicológica e física entre os estudantes; as discriminações étnicas, 

de gênero e de orientação sexual. E, também, aquelas relativas à política, além de depredações 

da estrutura física e dos equipamentos que constituem o ambiente acadêmico (MACEDO & 

BONFIM, 2009). 

Fante (2005) em seus estudos concluiu que a violência escolar tem crescido de forma 

crucial nas últimas décadas em todas as sociedades. Outros autores como Abramovay (2002) 

e Debarbieux (2002) também vêm desenvolvendo estudos no sentido de aprimorar meios que 

promovam a diminuição da violência nos relacionamentos sociais, inclusive no cenário 

escolar. O envolvimento da população escolar em episódios de violência tem demandado 

preocupação por parte da família e da escola. O convívio na escola proporciona vivências de 

igualdade e experiências com as diferenças, favorecendo a expansão das redes de interações 

                                                           
2
 Incivilidade: conceito adotado por autores franceses para explicar a violência no cenário escolar (CHARLOT, 

1997). 
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para além do ambiente familiar. Surge daí a noção de pertencimento a um contexto social, 

com possibilidades do desenvolvimento da autonomia e independência. 

 

Zatti (2007, p.12) assim interpreta o conceito de autonomia: 

 

A definição que nos parece mais apropriada por designar melhor o sentido de 

autonomia é a do Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia: “Etimologicamente 

autonomia é a condição de uma pessoa ou de uma coletividade cultural, que 

determina ela mesma a lei à qual se submete”(LALANDE, 1999, p. 115). Como a 

autonomia é “condição”, como ela se dá no mundo e não apenas na consciência dos 

sujeitos, sua construção envolve dois aspectos: o poder de determinar a própria lei e 

também o poder ou capacidade de realizar. O primeiro aspecto está ligado à 

liberdade e ao poder de conceber, fantasiar, imaginar, decidir, e o segundo ao poder 

ou capacidade de fazer. Para que haja autonomia os dois aspectos devem estar 

presentes, e o pensar autônomo precisa ser também fazer autônomo. O fazer não 

acontece fora do mundo, portanto está cerceado pelas leis naturais, pelas leis civis, 

pelas convenções sociais, pelos outros, etc, ou seja, a autonomia é limitada por 

condicionamentos, não é absoluta. Dessa forma, autonomia jamais pode ser 

confundida com autossuficiência. 

 

 

A violência na escola, geralmente, ocorre quando não existe espaço para a escuta ou 

para a conversa. Lopes Neto (2005) ressalta que, quando não existem meios de canalizar a 

agressividade, o resultado aparece em forma de conflito mal administrado. Na sociedade 

contemporânea, a violência tem sido vista como algo banal. Pode-se até mesmo dizer que a 

sua naturalização no âmbito da escola tem sido um fenômeno crescente, ligado de maneira 

intensa à cultura que prevalece nesse cenário. Cabe, então, uma observação sobre a questão da 

diversidade cultural que permeia o ambiente universitário para uma melhor compreensão do 

entendimento do fenômeno do bullying nesse cenário. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCNs destacam que o grande desafio da escola é reconhecer a diversidade como parte 

inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza representada por essa 

diversidade de etnias e de culturas que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, 

investindo na superação de qualquer tipo de discriminação (BRASIL, 1998, p. 117).  

O tema relativo à Ética, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, constitui-se na 

possibilidade de, à luz da lei, abrir discussões sobre o assunto no meio escolar, considerado 

um espaço privilegiado para uma educação em valores.  Sinaliza o desafio de instalar no 

processo de ensino e aprendizagem uma constante atitude crítica, de reconhecimento dos 
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limites e possibilidades dos sujeitos e circunstâncias, de problematização das ações, das 

relações, dos valores e das regras que incidem sobre o cotidiano escolar, proporcionando 

condições para o desenvolvimento da autonomia.  Ainda de acordo com as orientações dos 

PCNs (BRASIL, 1998, p. 77), observa-se uma valorização do trabalho pautado na formação 

de valores morais: 

 

A escola é um contexto socializador, gerador de atitudes relativas ao conhecimento, 

ao professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à sociedade. A não 

compreensão de atitudes, valores e normas como conteúdos escolares faz com que 

estes sejam comunicados, sobretudo, de forma inadvertida – acabam por serem 

aprendidos sem que haja uma deliberação clara sobre esse ensinamento [...]. 

 

O conflito faz parte do desenvolvimento humano e a universidade, palco de muitas 

situações que o faz emergir, se apresenta como um local apropriado para o desenvolvimento 

das ações articuladas entre os setores de educação e saúde no intuito de melhor compreendê-

lo. Nesse sentido, observa-se ser de fundamental importância a participação dos professores 

através de um diálogo constante e aberto com os jovens. Diálogo que, como fenômeno 

humano, revela a palavra, sugerindo ação e reflexão. A escuta e os olhares atentos poderão 

identificar o papel de cada indivíduo ou grupo de maneira a um melhor entendimento dos 

variados comportamentos dos estudantes.  

De acordo com Freire (2011), a palavra não deve ser privilégio de alguns, mas sim 

direito de todos os indivíduos. Para esse autor, o diálogo se estabelece como caminho, através 

do qual os homens ganham significação enquanto homens e, como encontro, onde não 

existem sábios nem ignorantes absolutos, mas indivíduos em comunhão na busca pela 

sabedoria, com consciência dos vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que 

e com quem estão. Consideramos que a educação de caráter reflexivo, no tocante ao 

fenômeno bullying, implica um constante ato de percepção da realidade, na busca da emersão 

das consciências que resulte em uma real inserção crítica na sociedade.  

Freire (2011) aborda a importância do saber escutar, uma vez que é escutando os 

jovens que se aprende a comunicar-se com eles. A motivação democrática para este fato leva 

a uma possível transformação do discurso do educador na direção da construção da liberdade 

e da criatividade, fazendo da história um momento de possibilidade e não de determinismo. 

Em contraponto ao conceito de violência e como forma de entendimento para um 

convívio harmonioso entre os estudantes achamos pertinente refletir sobre o conceito de 
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respeito. Em Alencar e La Taille (2007, p. 4), é traduzido como “o reconhecimento do outro 

como sujeito de direitos e dotado de intrínseca dignidade”. Segundo esses autores: 

 

[...] pode-se destruir o autorrespeito e, portanto, acabar tornando inviável a 

construção do respeito entre as pessoas, consequências igualmente prejudiciais tanto 

ao desenvolvimento de crianças e adolescentes quanto aos relacionamentos 

interindividuais e sociais (ALENCAR &LA TAILLE, 2007, p. 4). 

 

 

Na legislação brasileira podemos listar alguns documentos que fazem referência à 

questão dos direitos dos jovens ao respeito e à dignidade. A Constituição da República 

Federativa do Brasil, promulgada em 1988, destaca a importância de uma sociedade fraterna 

ancorada em valores como a justiça, a liberdade, a igualdade e o bem-estar dos cidadãos. É 

importante, também, destacar a Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais- PCNs (BRASIL, 1998) e a Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990 sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990).  

Recentemente, foi publicada e já está em vigor no Brasil a Lei nº 13.185, de 06 de 

novembro de 2015, que estabelece o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(Bullying). Estabelece claramente as situações de agressão física, psicológica e moral que 

podem ser consideradas bullying e determina regras para definir casos de intimidação 

realizados por meio da internet. Cita, especificamente, casos de ataques físicos, insultos 

pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, 

grafites depreciativos, expressões preconceituosas,  isolamento social consciente e 

premeditado e pilhérias.  Considera que há “intimidação sistemática na rede mundial de 

computadores (cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para 

depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de 

constrangimento psicossocial”. 

De acordo com a nova lei, a intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, 

conforme as ações praticadas, como verbal (insultar, xingar e apelidar pejorativamente); 

moral (difamar, caluniar, disseminar rumores); sexual (assediar, induzir e/ou abusar); social 

(ignorar, isolar e excluir); psicológica (perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, 

manipular, chantagear e infernizar); física (socar, chutar, bater); material (furtar, roubar, 

destruir pertences de outrem), e virtual (depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, 
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enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de 

criar meios de constrangimento psicológico e social).  

A lei também sugere propostas para capacitar docentes e equipes pedagógicas para a 

realização das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema, além de 

programar campanhas de educação, conscientização e informação; inclui práticas de conduta 

e orientação de pais, familiares e responsáveis e, diante da identificação de vítimas e 

agressores, dar assistência psicológica, social e jurídica. Visa, também, integrar os meios de 

comunicação de massa com as  escolas e a sociedade, como forma de identificação e 

conscientização do problema para preveni-lo e combatê-lo, bem como promover a cidadania, 

a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância 

mútua, além de promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos 

de violência (BRASIL, 2015). (ANEXO 1). 

 

1.1.1 Bullying 

Quem pratica o bullying sente confiança e soberba em relação ao outro. Não há 

dignidade. O outro (quem sofre) sente vergonha e tristeza. E quem presencia tem, 

além de vergonha, certa empatia e compaixão para com o colega que sofreu a ação 

(ESTUDANTE DO TERCEIRO PERÍODO DO CURSO DE MEDICINA, 2015). 

 

Dan Olweus, psicólogo, professor e pesquisador da Universidade de Bergen, na 

Noruega, entre as décadas de 70 e 90, foi o precursor dos estudos sobre o bullying, 

alavancando  uma campanha nacional antibullying nas escolas daquele país. O suicídio, na 

década de 80, de três jovens entre 10 e 14 anos parece ter se constituído em fator determinante 

para despertar a atenção das instituições de ensino para a questão. De acordo com Olweus 

(1993), um estudante está sofrendo bullying ou sendo vitimado quando é exposto de forma 

repetida e durante algum tempo a ações negativas
3
 por parte de um ou mais estudantes. Estas 

ações repetidas entre os estudantes e o desequilíbrio de poder são características essenciais 

para intimidar a vítima. Como exemplo podemos citar as atitudes agressivas, intencionais e 

                                                           
3
 Considera-se ação negativa quando alguém, intencionalmente, tenta infligir dano ou desconforto em outra 

pessoa. Pode ser uma ação de característica verbal (colocar apelidos, zoar) ou manifestar-se através de contato 

físico (bater, empurrar). A exclusão intencional de um grupo também pode ser considerada como ação negativa 

(OLWEUS, 1993). 
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repetidas que acontecem sem motivação evidente, executadas dentro de uma relação desigual 

de poder, tornando possível a intimidação da vitima.  

Berger (2007) caracteriza três fatores essenciais na identificação de episódios de 

bullying: a repetição, o prejuízo e a desigualdade de poder. É um comportamento sistemático 

direcionado a um alvo específico, por parte de uma ou mais pessoas com a intenção de 

provocar sofrimento físico ou psicológico ao outro (LOPES NETO & SAAVEDRA, 2003; 

FANTE, 2005; CHARLOT, 1997).  

Na língua portuguesa não existe uma palavra que seja capaz de expressar o significado 

real atribuído ao termo bullying. Esta imprecisão é largamente notada na literatura (SMITH et 

al., 2002; MISHNA et al. 2006; SWEARER et al., 2010; MITCHELL & BORG, 2012; 

MEDEIROS, 2012). Segundo Rolim (2008), essa expressão possui um sentido específico em 

determinações que desaconselha sua tradução para outro idioma. Esse autor pontua que as 

tentativas de tradução para o idioma português produzem reduções semânticas, 

descaracterizando o fenômeno, e que no Brasil o termo mais utilizado nas traduções é 

intimidação. Esta palavra, de acordo com Houaiss (2001) é um substantivo feminino que 

significa: a) provocação de receio ou temor; b) constrangimento, inibição. Expressa uma 

situação que ocorre numa relação interpessoal, na qual pode ocorrer tanto pressão física ou 

psicológica do agente ou de um grupo sobre uma pessoa, quanto um tipo de reação de quem 

sofre a agressão.  

O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. 

Portanto, listamos a seguir algumas ações que se enquadram na definição de um episódio de 

bullying: agredir, ameaçar, amedrontar, assediar, aterrorizar, bater, chutar, colocar apelidos, 

dominar, empurrar, encarnar, excluir, gozar, humilhar, ignorar, intimidar, isolar, maltratar, 

ofender, oprimir, perseguir, zombar, entre outros. Akerman et al. (2014) chamam a atenção 

para o termo “bulir”, de forma popular, e que de acordo com o dicionário Aurélio significa 

mover, balançar, colocar a mão, provocar, tocar ou mexer (FERREIRA, 2005). 

De acordo com a forma de intimidação, o bullying  pode ser caracterizado como direto 

e indireto. Incluem-se nesta última forma, menos visível, o isolamento da vítima e a exclusão 

intencional de um grupo. Especificando a utilização dos verbos acima mencionados em 

relação a essa classificação, observa-se a seguinte divisão em grupos, segundo Martins 

(2005), Lopes Neto (2005) e Lisboa, Braga e Ebert (2009):  
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a) Bullying direto e físico: bater, chutar, beliscar, empurrar, ferir, espancar, atirar objetos 

contra a vítima, roubar, furtar, destroçar pertences, abusar, violentar; 

b) Bullying direto e verbal: apelidar, falar mal, zombar, dar risadinhas irônicas, fazer 

piadas ofensivas, intimidar, ameaçar, perseguir, chantagear, humilhar, irritar, insultar;  

c) Bullying indireto: difamar, caluniar, excluir, isolar, desprezar, discriminar, 

constranger;  

d) Cyberbullying: prática de difamar, discriminar e humilhar pela internet e pelo celular.   

 

A partir de uma perspectiva histórica, observa-se que a maioria das pesquisas 

concentra-se geralmente nas formas diretas de bullying, tais como os ataques físicos e verbais 

e com menor intensidade sobre as relações nas quais predomina o bullying indireto 

(HARACHI, CATALANO & HAWKINS, 1999; SMITH, 2004). 

Ao bullying, considerado uma forma de violência, agregam-se concepções de 

desrespeito ao próximo, preconceito e intolerância. Justifica-se, assim, o estabelecimento de 

uma correlação entre o fenômeno e os conceitos de moral, ética e violência. O termo bullying, 

apesar de recente, refere-se a um fenômeno antigo. Se observarmos com atenção, veremos 

que as ações de desrespeito existem desde as convivências mais primordiais, em diversos 

contextos, que não o escolar. Rolim (2008) aponta estudos na Inglaterra já no século XIX. 

Contemporaneamente, o bullying entendido como fenômeno social pode fazer parte de 

problemas de relações pessoais para além do ambiente escolar, tais como: no trabalho, nas 

prisões, no ambiente familiar, nos clubes.  

Mello (2011) cita a Constituição Federal de 1988 ao sinalizar como as ações que 

caracterizam o bullying afetam bens juridicamente resguardados. Inicialmente, alerta para a 

violação ao princípio da dignidade da pessoa humana no Artigo 1º
4
, inciso III. Menciona, 

também, o Artigo 5º
5
, inciso III, sobre a interdição à tortura e ao tratamento desumano ou 

                                                           
4 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da 

pessoa humana (BRASIL, 1988).  
5 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; III - 

ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (BRASIL,1988). 
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degradante, como um importante vetor contrário à prática do bullying. E destaca o Artigo 227 

que preceitua: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU afasta o tratamento cruel, 

desumano ou degradante ao ser humano e a Convenção sobre os Direitos da Criança impõe ao 

Estado e aos pais, tutores ou outras pessoas responsáveis o dever de assegurar o bem-estar da 

criança, cabendo inclusive a adoção de medidas administrativas e legislativas adequadas. A 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica - prevê o 

direito à integridade pessoal, compreendendo os aspectos físico, psíquico e moral, de forma 

que a vítima de bullying poderá até mesmo recorrer ao sistema interamericano de direitos 

humanos (MELLO, 2011). 

Cortella e La Taille (2006) afirmam a importância de se conhecer a perspectiva ética 

de um indivíduo para melhor compreensão do processo que o leva a respeitar determinados 

princípios ou regras morais. Os conflitos e sua vinculação com as transformações de ordem 

social, que acontecem de forma muito rápida, sinalizam a necessidade de que se olhe para o 

jovem universitário de forma integral, não somente com a intenção de agregar conhecimento, 

mas também considerando o aspecto relacional e afetivo com seus pares.  

No sentido de abarcar o desafio de uma melhor compreensão em relação ao fenômeno 

do bullying na universidade, citamos a seguir alguns pressupostos: os jovens se desenvolvem 

de acordo com seu contexto de vida, bem como o de suas famílias e, para tanto, precisam de 

espaços como a universidade onde possam discutir e estruturar seus pontos de vista na busca 

de uma melhor compreensão do processo de amadurecimento; a singularidade de cada jovem 

o fará lidar de forma peculiar com os riscos a que estão normalmente expostos; o cotidiano, 

que se apresenta com as mais diversas relações, precisa ser pensado com cuidado, a fim de 

favorecer o desenvolvimento da autonomia e da autoestima nos jovens no ambiente 

universitário; as culturas e mídias de massa são fonte de referência ao produzirem estilos de 
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vida e modos de comportamento, podendo interferir na construção da imagem que cada um 

tem de si mesmo.  

O bullying escolar expõe as relações interpessoais entre os estudantes. Considerá-lo a 

partir da formação moral dos indivíduos e do contexto social no qual estão inseridos é 

essencial para uma reflexão aprimorada. Estabelece-se, nesse sentido, uma estreita relação 

entre esse fenômeno e o conceito de moral, na medida em que se observa a desvalorização do 

respeito como valor universal. Segundo La Taille (2006), uma melhor compreensão do 

comportamento dos seres humanos se dará com base na perspectiva ética que move os 

indivíduos nas diversas situações de conflito ao longo de sua existência.  Nesta linha de 

pensamento, torna-se imprescindível lançar luz aos casos de bullying na universidade, 

ambiente de ações sóciomorais, as quais deverão ser consideradas não somente pela ótica dos 

alunos, mas também pela dos professores diante desse fenômeno.  

O bullying é relatado, na maioria dos estudos, como um fenômeno caracterizado pela 

ocorrência de violência do tipo velada, praticada por agentes denominados agressores e 

sofrida por aqueles denominados vítimas. Pesquisas constatam que os episódios envolvendo 

casos de bullying promovem prejuízos tanto para as vítimas, como também para seus 

agressores (BATSCHE & KNOFF, 1994; DAKE et al., 2003). Muitos estudos sinalizam 

como características dos envolvidos em bullying comportamentos psicológicos distintos. São 

considerados alvos de bullying os estudantes que sofrem o bullying; alvos/autores os 

estudantes que ora sofrem, ora praticam bullying; autores são aqueles que somente praticam o 

bullying e testemunhas de bullying são os que não sofrem nem praticam, mas presenciam atos 

de bullying.  

Para os agressores são atribuídas características que refletem relacionamentos afetivos 

deficitários, excessiva permissividade, hiperatividade e impulsividade. O comportamento do 

agressor é frequentemente ancorado por um grupo de suporte (OLWEUS, 1993; RIGBY, 

1996). Agressores são frequentemente descritos como indivíduos propensos a quebrarem  as 

regras da escola, com alto grau de impulsividade e necessidade de dominar (BATSCHE & 

KNOFF, 1994; OLWEUS, 1993). Muitas vezes têm pais ou responsáveis que usam o castigo 

físico e, geralmente, as relações entre o pai e a criança são conflituosas (OLWEUS, 1993; 

ROBERTS, 2000).  As crianças com características agressoras quase sempre vêm de lares 

com ambiente hostil ou são rejeitadas (GREENBAUM, TURNER & STEPHENS, 1989).  
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Nas últimas décadas, perspectivas etiológicas sobre comportamentos agressivos vêm 

evoluindo a partir da premissa de agressão entendida como uma característica inata dos seres 

humanos (ESPELAGE, BOSWORTH & SIMON, 2000) para uma concepção, mais recente, 

de que a agressividade reflete interações complexas entre os jovens e o seu meio ambiente 

(SWEARER & DOLL, 2001). As características de intimidações têm sido identificadas, 

principalmente,  através de pesquisas com os meninos. Acontecem, geralmente, com 

indivíduos mais velhos do que suas vítimas, com traços dominantes (OLWEUS, 1993; 

SULLIVAN, 2000). Esses jovens geralmente têm baixos níveis de ansiedade, são 

relativamente seguros e têm elevada autoestima. Os estudantes que atuam como provocadores  

parecem obter satisfação com a dor de suas vítimas e têm pouca empatia ou preocupação com 

elas (Olweus, 1993).  

Beale (2001) indica quatro tipos de comportamentos agressivos, normalmente 

classificados pelos pesquisadores: a) A agressão física, comportamento mais notado em 

meninos, resultando em ações como empurrar, bater e chutar; b) As ofensas com 

características verbais nas quais são utilizadas palavras para ferir ou humilhar suas vítimas. 

Este tipo de bullying é mais difícil de ser observado porque acontece tão rapidamente e, às 

vezes, de forma tão discreta que somente a vítima percebe, embora os efeitos possam ser 

devastadores; c) Comportamentos relacionais, na maioria das vezes apresentados por 

meninas, são o tipo mais comum de opressão, em que o agressor convence seus pares para 

excluir determinados indivíduos, resultando em sentimentos de rejeição; d) Existem ainda os 

valentões reativos que insultam outros em luta e, em seguida, colocam a culpa na vítima para 

iniciar uma briga. 

O bullying é um comportamento tido como porta de entrada para atitudes mais 

agressivas, consideradas graves. Estudantes com características de agressores apresentam 

grande risco de terem comportamentos fisicamente abusivos, além de registros criminais ao se 

tornarem adultos (OLWEUS, 1993). Além disso, toda a dinâmica de uma escola pode ser 

afetada por comportamentos de bullying, já que as ameaças e as intimidações associadas a 

comportamentos agressivos podem criar uma atmosfera negativa para todos os alunos, 

prejudicando a aprendizagem (HOOVER & HAZLER, 1991). Levando-se em consideração as 

graves consequências para os agressores, suas vítimas, as testemunhas e o impacto sobre o 

ambiente escolar, a intervenção precoce torna-se essencial para minimizar esses riscos.  
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Muitas pesquisas têm tentado identificar fatores que colocam o jovem na condição de 

vítima de bullying, sendo meninos e meninas igualmente propensos (CHARACH, PEPLER & 

ZIEGLER, 1995). Para Olweus (1993), as vítimas de bullying muitas vezes não têm 

habilidades sociais e capacidade de se defenderem contra os provocadores. A vítima típica, 

normalmente, é mais ansiosa do que seus pares. Fraqueza física, linguagem corporal negativa, 

imaturidade ou diferenças de gênero, de etnia, de classe social, de deficiência, podem ser o 

ponto disparador para os ataques (FRÖSCHL & GROPPER, 1999). As vítimas, muitas vezes, 

apresentam problemas que levam a um desequilíbrio emocional, incluindo depressão, 

ansiedade e baixa autoestima, bem como dificuldades na escola (KOCHENDERFER & 

LADD, 1996; RIGBY & SLEE, 1993). Lopes Neto (2005) aponta para as vítimas 

características de personalidade, tais como: vergonha, passividade e insegurança.  

Smokowski e Kopasz (2005) salientam que crianças, adolescentes e adultos jovens que 

são maltratados, geralmente, apresentam alguns fatores de risco, em conjunto ou de forma 

isolada, tais como: a) Dificuldade de socialização; b) Podem sentir-se menos populares do que 

os colegas; c) Normalmente possuem poucos amigos ou até mesmo nenhum; d) Apresentam 

baixa autoestima; e) Sentem-se deprimidos ou ansiosos. Esses fatores de riscos não indicam 

efetivamente uma predisposição para ser intimidado. No entanto, se um ou mais estão 

presentes, a probabilidade para o indivíduo se tornar um alvo aumenta bastante. 

Fante (2005) ressalta para esses jovens a ocorrência do distanciamento e da falta de 

concentração aos objetivos escolares, a supervalorização da violência como indicativo de 

poder, além da projeção de condutas violentas na vida adulta. Essa autora adota os termos 

“vítima típica”, “vítima provocadora”, “vítima agressora”, “agressor” e “espectador”. Em suas 

palavras:  

 

O bullying é um conceito específico e muito bem definido, uma vez que não se 

deixa confundir com outras formas de violência. Isso se justifica pelo fato de 

apresentar características próprias, dentre elas, talvez a mais grave, seja a 

propriedade de causar traumas ao psiquismo de suas vítimas e envolvidos. 

(FANTE, 2005, p.26). 

 

 

Rolim (2008) mostra que uma vez que as vítimas não conseguem se defender dos 

agressores, estes assumem uma posição de hierarquia e popularidade, dentro do grupo a que 

pertencem. A continuação do papel de agressor ao longo da vida pode levar a distúrbios no 

rendimento acadêmico e mesmo a situações bem mais graves como o uso de drogas. 
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Rachel Simmons, pesquisadora norte americana, especializada no estudo do bullying 

entre meninas, aponta que a maioria dos autores de bullying é do sexo masculino. De acordo 

com Simmons (2004), as meninas praticam o bullying através de boatos, exclusões e 

sussurros. Em relação às vítimas, geralmente não se observa distinção relacionada ao sexo. 

É necessário observar com cautela os jovens que não estão envolvidos diretamente nas 

agressões do bullying, mas que por presenciarem estes acontecimentos são considerados 

testemunhas. De um modo geral, ficam calados por acharem que podem ser os próximos 

alvos. A esse respeito, Neto (2004) destaca que a forma como reagem ao bullying permite 

classificá-los como: a) Auxiliares, ou seja, os que participam da agressão; b) Incentivadores, 

aqueles que incentivam e estimulam o autor da ação; c) Observadores, pois só observam ou se 

afastam; d) Defensores, quando protegem o alvo ou chamam um adulto para interromper a 

ação. 

A violência na escola, geralmente, alude à agressão física, à formação de gangues, ao 

tráfico de drogas, aos roubos e aos furtos. Porém, percebemos com bastante frequência outro 

tipo de violência mais disfarçada, nas entrelinhas das relações interpessoais, revelada através 

das palavras. Vereda (2007) descreve os apelidos como rótulos negativos que se impõem de 

fora para dentro aos discentes. Podem acontecer na sala de aula, nas conversas paralelas 

durante a aula, nos intervalos, nas trocas de aulas e nas relações cotidianas entre os alunos. O 

apelido como brincadeira pode trazer, paralelamente, sentidos de preconceito e discriminação. 

É considerado menos grave por não provocar consequências físicas. Contudo, os prejuízos 

são, na maioria das vezes, de ordem psicológica e/ou moral, podendo persistir até a vida 

adulta. A valorização exacerbada do corpo perfeito também pode decorrer do bullying no 

ambiente escolar, principalmente, nos alunos com tendência à obesidade.   

O apelido é bem aceito quando tem justificativas carinhosas, porém, quando é dado 

por aspectos pejorativos, evidenciando características físicas ou comportamentais, pode levar 

a uma rejeição por quem o recebe. Segundo Vereda (2007), os alunos diferentes em suas 

características físicas ou de origem, são alvos de perseguições e chacotas que humilham e até 

mesmo ocasionam o isolamento deles.  
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Pearson (2004, p. 11) nos faz refletir: 

 
 

Uma surra as pessoas esquecem. Já um apelido, principalmente aquele que é fruto de 

gozação, não. Jamais. E muitas vezes, fixam-no de tal maneira que formam uma 

nova identidade. (...) A palavra, uma vez liberada, não tem como ser controlada. 

Você até pede desculpas, perdão ou o que quer que seja, mas para muitos as palavras 

ofensivas já aumentam a tensão e muitas agressões físicas e até morte acontecem 

pelo atiçamento das palavras. 

 

O bullying é um tema que vem sendo abordado no ambiente universitário de forma 

tímida e que demanda reflexões mais aprofundadas, pautadas na diversidade cultural que 

permeia esse cenário. Para tanto, é fundamental estudá-lo tendo como pano de fundo outras 

perspectivas, além daquelas que o concebe como um fenômeno pré-determinado e pautado no 

comportamento individual dos envolvidos.  

Trata-se de uma forma de violência, portanto sua articulação com a universidade 

ancora-se nos efeitos nocivos sobre a vida dos estudantes. Muito mais do que o 

comprometimento demonstrado no processo ensino-aprendizagem, as consequências podem 

ser percebidas no cotidiano de cada estudante que padece desse mal. Debarbieux (2002) 

chama a atenção para as pesquisas cujo foco principal é pautado nas questões psicológicas dos 

envolvidos e em seus problemas familiares. Esse autor considera o contexto social e as 

políticas educacionais praticadas nas escolas fundamentais para o aprofundamento das 

reflexões sobre o fenômeno do bullying. 

Olweus (1993) pesquisou, através de questionário, a natureza e a ocorrência desse 

fenômeno em aproximadamente 84.000 estudantes, 400 professores e 1.000 pais de alunos, 

em diferentes estágios de ensino. Esse instrumento de pesquisa proposto por Olweus abrangia 

25 questões com respostas de múltipla escolha e destinava-se a apurar as situações de 

agressão e vitimização de acordo com a visão do próprio estudante. Verificava-se a 

frequência, os tipos de agressões e de agressores e os locais de maior risco de ocorrência do 

fenômeno.  Foi adaptado e utilizado em estudos de vários países, permitindo observações em 

cenários culturais diversos. Sua pesquisa mostrou que aproximadamente 15% dos estudantes 

da Noruega estavam envolvidos em casos de bullying, seja como agressores (7%) ou vítimas 

(8%). 

A partir da conclusão de sua pesquisa Olweus propôs um programa de intervenção 

cujas características centrais eram: desenvolver regras claras contra o bullying nas escolas, 

alcançar um envolvimento ativo por parte de pais e professores e aumentar a conscientização 
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sobre o problema. Seguiu-se, então, a publicação por esse autor do livro “Bullying at School” 

(OLWEUS, 1993). Com o apoio do Governo Norueguês iniciou-se uma campanha nacional 

que resultou na queda em cerca de 50% dos casos de bullying nas escolas. Esse resultado 

positivo suscitou o interesse de outras nações a desenvolverem campanhas próprias para o 

combate ao fenômeno do bullying.  

Destacaram-se em outros países os seguintes projetos, entre tantos: The DES Shefield 

Bullying Project–UK, A Campanha contra o bullying nas Escolas Portuguesas e o Programa 

de Educação para a Tolerância e Prevenção da Violência na Espanha. Outras pesquisas e 

estudos de intervenção contra o bullying foram sendo desenvolvidas na Europa. Nesse 

continente, o projeto denominado “Training and Mobility of Research (TMR) Network 

Project: Nature and Prevention of Bullying”, mantido por uma Comissão Europeia, foi 

desenvolvido no Reino Unido, em Portugal, na Itália, na Alemanha, na Grécia e na Espanha. 

Visava diagnosticar, além das causas e natureza do bullying, a exclusão social nas escolas, as 

causas desses problemas em diferentes sociedades e culturas e suas consequências em longo 

prazo até a vida adulta. Também propunha avaliar os programas de intervenção prósperos, 

além de identificar modos de prevenção por meio da integração de diferentes metodologias de 

estudo. Destacou-se o envolvimento de professores, pais, autoridades educacionais e alunos. 

Nos Estados Unidos há uma grande preocupação com o fenômeno do bullying devido 

ao crescente índice de violência nas escolas do país. Middelton-Moz e Zawadski (2007) 

destacam uma pesquisa realizada pelo National Thrat Assessment Center, segundo a qual se 

concluiu que um percentual de dois terços de alunos envolvidos em 37 episódios de tiroteios 

em escolas americanas se sentia vítima de ameaças, ataques, perseguição e bullying. 

Michaud (2009) realizou uma pesquisa em escolas americanas envolvendo 7.182 

adolescentes com idade média de 14 anos. Constatou a ocorrência de bullying verbal em 

53,6% dos estudantes, bullying físico em 20,8% , cyberbullying em 13,6% e bullying social 

em 51,4% dos alunos participantes. O bullying social pode ser entendido por ações que 

caracterizem a exclusão do grupo e a destruição da imagem e foi observado principalmente 

nas alunas, enquanto que o bullying físico teve predominância entre os alunos. Um outro 

estudo americano revelou que 90% dos adolescentes vítimas de bullying acreditam que as 

agressões sofridas lhes causaram problemas significativos, incluindo a perda de amizades e 

sentimentos de isolamento e desesperança (HOOVER & HAZLER,1991). 
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De acordo com Sposito (2001), a preocupação com a violência no cenário escolar teve 

início no Brasil a partir da década de 1980. Inicialmente, os estudos mostravam a violência 

escolar partindo da análise das depredações e danos aos prédios escolares. Já ao final da 

década de 1990 e início dos anos 2000, o estudo aprofundou-se na questão das relações 

interpessoais agressivas, envolvendo alunos, professores e outros agentes da comunidade 

escolar. O questionário desenvolvido por Olweus foi adotado nas pesquisas desenvolvidas 

pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e a Adolescência  

(ABRAPIA), as quais demonstraram que 29% dos autores cometiam as agressões por 

brincadeira, sem terem consciência dos prejuízos causados às vítimas.  

As pesquisas desenvolvidas pela ABRAPIA, em 2002, tinham o objetivo de 

diagnosticar e programar ações efetivas para a redução do comportamento agressivo entre 

estudantes de nove escolas municipais e duas escolas particulares no Município do Rio de 

Janeiro, envolvendo 5.875 estudantes de 5ª a 8ª séries. Visava sensibilizar os educadores, as 

famílias e a sociedade para a existência do fenômeno do bullying e suas consequências. E 

também para a necessidade de se formar cidadãos conscientes sobre a importância do respeito 

à pessoa humana e às suas diferenças. Do total de alunos pesquisados naquele ano, que 

estudavam entre a quinta e a oitava séries do ensino fundamental, com idade entre 10 e 19 

anos, 40,5% admitiram ter estado diretamente envolvidos em atos de bullying. Deste 

percentual, 16,9% foram classificados como alvos, 10,9% como alvos/autores e 12,7% como 

autores de bullying. 

Silva e Morgado (2011) desenvolveram estudos na Universidade Federal do Mato 

Grosso cujo tema central foi observar a ocorrência ou não de bullying no ensino superior. 

Constataram o fenômeno, através das falas dos sujeitos, vinculado ao trote universitário e 

também às atitudes agressivas indiretas como, por exemplo, situações de exclusão, ameaças, 

humilhação e intimidação. Não foram citadas formas de violências como a agressão física. 

Malta et al. (2010) realizaram o primeiro estudo sobre bullying com dados de todas as 

capitais do Brasil, denominado Bullying nas escolas brasileiras: resultados da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2009). Concluíram que 5,4% dos estudantes do 9º ano 

do ensino fundamental relataram ter sofrido bullying quase sempre ou sempre nos dois 

últimos meses, com maior frequência nos meninos em comparação com as meninas. Não 

observaram diferença entre as escolas públicas e privadas, nem em relação à etnia e à 



37 
 
 
 
 

escolaridade materna. A cidade com maior frequência foi Belo Horizonte e a com menor, foi 

Palmas.  

No Brasil, destacam-se outras pesquisas desenvolvidas com forte referência ao 

fenômeno do bullying. Podemos citar os estudos pioneiros de Cleodelice Aparecida Zonato 

Fante com o intuito de combater comportamentos agressivos, em escolas municipais na região 

de São José do Rio Preto, com um grupo de 2.000 alunos, estudantes de escolas públicas e 

privadas. Essa pesquisadora observou o envolvimento de 49% dos estudantes em episódios de 

bullying (FANTE, 2005).  

O fenômeno do bullying escolar descrito e reconhecido, internacionalmente, como 

uma forma de conduta violenta que se manifesta entre jovens escolares e leva a prejuízos sem 

precedentes à saúde, refere-se, como já vimos anteriormente, a um tipo de  comportamento 

violento, agressivo, contínuo e intencional.  Os protagonistas, em sua maioria, são jovens em 

idade escolar. Na contemporaneidade, devido à cultura da competitividade, do individualismo 

e também ao prolongamento da fase da adolescência, pode ser observado em estudantes que 

frequentam a universidade. A Organização Mundial de Saúde considera como juventude o 

período que se estende dos quinze aos vinte e quatro anos, identificando adolescentes jovens 

(de quinze a dezenove anos) e adultos jovens (de vinte a vinte e quatro anos). Cabe salientar 

que estes jovens ainda se encontram em fase de formação e estruturação de suas 

personalidades, considerando-se que estão se despedindo da adolescência a caminho da vida 

adulta (WHO, 2012). 

A reprodução desse tipo de comportamento pode ocorrer na universidade, em 

detrimento do fomento do diálogo e da escuta como mecanismos de negociação. A 

persistência deste tipo de comportamento, frequentemente, leva a consequências negativas 

sobre as vítimas do ponto de vista emocional, intelectual e social. Como por exemplo, 

observa-se a diminuição da autoestima, o aumento dos níveis de ansiedade e até mesmo a 

ocorrência de episódios de depressão, o que dificulta a integração do jovem ao ambiente de 

ensino universitário. Consequentemente, há uma limitação da assimilação de novos conteúdos 

de aprendizagem e prejuízos emocionais que se estendem até a vida adulta, podendo 

prejudicar a formação profissional. Esse tipo de violência, de um modo geral, passa 

despercebido aos olhares dos adultos, o que torna difícil sua identificação. Além de agressões 

verbais e físicas, que mostram claramente o forte abuso de poder dos agressores, também 
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devem ser consideradas as situações de exclusão social da vítima pelo grupo de colegas com o 

qual convive, caracterizando uma postura de submissão.  

A compreensão do fenômeno do bullying no ambiente universitário perpassa as 

relações de poder que se travam entre os envolvidos. Exige que se olhe atentamente para as 

diferenças concebidas pelos alunos, possivelmente influenciados pelas informações recebidas 

da mídia e do contexto sociocultural no qual estão inseridos na construção de suas 

identidades. Antunes e Zuin (2008) observaram em suas pesquisas sobre o bullying que a 

maior parte dos estudos é feita com base em fortes componentes estatísticos sobre violência e 

em intervenções baseadas em imperativos morais. Para esses autores, a visão fundamentada 

em uma ciência pragmática, por meio da qual se mantém a ordem vigente, contribui para o 

estabelecimento de relações desiguais de poder entre os envolvidos.  

O bullying, geralmente, é estudado a partir de uma perspectiva que tem como enfoque 

os comportamentos individuais e, por conseguinte, compreendido a partir de uma educação 

embasada no ensino de valores morais (FANTE, 2005). Segundo esta autora, o bullying 

escolar abrange ações que se manifestam pela utilização de apelidos constrangedores, 

insultos, intimidações e acusações injustas. Destaca, em relação ao estudante, que: o medo, a 

tensão e a preocupação com sua imagem podem comprometer o desenvolvimento acadêmico, 

além de aumentar a ansiedade, a insegurança e o conceito negativo de si mesmo (FANTE, 

2005). Observam-se, também, atuações em grupo que hostilizam as vítimas, podendo até 

favorecer um processo de exclusão social com danos de natureza física e psíquica, 

prejudicando o processo de aprendizagem (NETO, 2004).  

A necessidade de um esforço contínuo por parte de todos os envolvidos no processo de 

educação, a fim de compreender e minimizar esse fenômeno precisa emergir. A atenção deve 

estar voltada não só ao desenvolvimento dos aspectos cognitivos, mas também ao 

desenvolvimento de valores morais que fortaleçam o sentido de autonomia e de cidadania na 

universidade. Paralelamente ao ensino científico e da técnica devem ser considerados os 

aspectos relativos aos sentimentos e emoções. Posturas de humilhação, agressão e violência 

devem ser amplamente coibidas num ambiente onde o que se espera é o desenvolvimento do 

aspecto educacional em seu sentido mais amplo, que culminará com a formação profissional. 

A análise das causas que contribuem para a disseminação do fenômeno do bullying é que 

lançarão luz sobre os melhores caminhos a serem percorridos em direção à sua compreensão. 
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Para a aquisição da autonomia pessoal e profissional, com base no respeito ao próximo 

e na dignidade humana, torna-se relevante o fomento ao diálogo sobre o fenômeno bullying na 

universidade, rumo a uma escalada profissional estável. Refletir sobre as relações entre os 

estudantes em um cenário como a universidade é de extrema importância para a compreensão 

das relações interpessoais que ali se estabelecem e para o amadurecimento do aluno em sua 

formação profissional. Ações individualistas, competitivas e até mesmo agressivas, muito 

comuns na convivência social contemporânea podem se reproduzir no ambiente estudantil. 

Assim, situações de discriminação, intolerância e desrespeito com o próximo poderão ser 

minimizadas e até mesmo evitadas de forma a garantir o bem-estar do estudante, tanto no 

campo individual quanto no coletivo. 

No decorrer da pesquisa teórica observamos que o bullying escolar tem sido debatido 

na esfera da educação, sobretudo no campo dos  ensinos fundamental e médio. No entanto, 

notamos que são tímidas as reflexões sobre no ambiente universitário, de forma que com a 

presente pesquisa esperamos contribuir positivamente para o aprofundamento da discussão 

sobre o assunto.   

1.1.1.1 Cyberbullying  

As tecnologias digitais têm gerado alterações na sociedade e, paralelamente, à 

sociedade real emergiu a sociedade virtual. Nesse contexto contemporâneo se insere a forma 

virtual de bullying como mecanismo de agressão. 

Estamos diante da “cibercultura”, neologismo criado pelo filósofo e pesquisador 

francês Pierre Lévy, para especificar as interações entre a sociedade e a internet. Segundo esse 

autor, o ciberespaço, também chamado de rede, é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial de computadores. O termo especifica a infraestrutura material da 

comunicação digital e o universo de informações, bem como os seres humanos que as 

utilizam. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica o conjunto de técnicas materiais e 

intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem paralelamente ao crescimento do ciberespaço (LÉVY, 2004). 

A convergência digital proporcionada pela facilidade de agrupar interação, educação e 

entretenimento, além da possibilidade de ter a televisão, rádio, jornais, revistas e encontros 

virtuais num só veículo, torna sua utilização muito mais dinâmica e atrativa. Novas 

tecnologias de informação e comunicação favorecem as mais variadas formas de convívio 
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entre os indivíduos e têm impulsionado a criação de redes sociais, alargando de maneira 

considerável as possibilidades de convivência entre os jovens para além da família e da 

escola. Porém, na mesma proporção, aumentam os riscos a que estão sujeitos ao utilizar estas 

novas formas de relacionamento (TROLLEY & HANEL, 2010). 

Cyberbullying é um tipo de violência praticada, geralmente, através da internet ou de 

outras tecnologias relacionadas. Significa usar o espaço virtual para intimidar e hostilizar uma 

pessoa difamando-a, insultando-a ou atacando-a covardemente. Pode ser descrito como um 

comportamento intencional e repetido que inclui o uso de tecnologia através de e-mail, 

telefone celular e aparelhos que permitam a comunicação com curtas mensagens, além dos 

blogs e das redes sociais. Pode ser causado por um grupo de pessoas ou por um único 

indivíduo (AGATSTON & KOWALSKI, 2007). 

O bullying virtual possui características que o diferencia do tradicional. Trata-se de um 

fenômeno complexo ancorado na potencialidade das novas tecnologias. Além disso, o 

anonimato de quem o pratica pode gerar angústia na vítima, já que na maioria das vezes o 

autor permanece desconhecido. Sem o contato visual, a ação pode ser mais ofensiva e cruel. 

Aumenta em proporções semelhantes tanto o poder de quem intimida quanto a 

vulnerabilidade da vítima. A rapidez da divulgação na internet também faz com que um 

enorme número de pessoas entre em contato com o problema sofrido por alguém, como por 

exemplo, no caso da divulgação de uma foto ou notícia ou de um vídeo. Willard (2005) 

categorizou os episódios de cyberbullying em função do comportamento agressivo do 

indivíduo: 

a) Flaming/Trolling – mensagens ofensivas, rudes e vulgares a respeito de uma pessoa, 

enviadas para um grupo online ou para a própria pessoa, através de e-mail ou outros meios; 

b) Online harassment – assédio virtual, ou seja, o envio repetitivo de mensagens ofensivas; 

c) Impersonation – fazer passar-se por outra pessoa, por exemplo, alterar a página virtual de 

alguém, roubar senhas da internet; 

d) Outing – obter segredos de alguém para depois enviar ou publicar a informação que deveria 

ser privada; 
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e) Denigration – enviar revelações falsas, lesivas e cruéis sobre determinada pessoa para 

outras, ou publicação desse material online; 

f) Exclusion – excluir de forma cruel alguém de um grupo online; 

g) Cyberstalking – perseguição no espaço virtual. 

Tanrikulu (2014) aponta que aproximadamente 20% dos adolescentes sofrem com este 

tipo de agressão virtual. Esse autor sinaliza sintomas de depressão, isolamento social e 

autoflagelação como os mais comuns neste tipo de bullying. As mulheres vítimas de 

cyberbullying são mais propensas a terem sintomas emocionais do que os homens. No 

entanto, tendem a solicitar ajuda mais rapidamente. Ortega e Del Rey (2002) salientam que as 

várias relações interpessoais estabelecidas em comunidades, chamadas por redes sociais, 

geram ações conjuntas que levam a sensações de pertencimento e identificação podendo 

reforçar a prática do bullying. 

Em Portugal podemos citar alguns estudos sobre este fenômeno: Amado et al. (2009), 

alertam para a falta de fronteiras em espaço e tempo nos episódios de cyberbullying, além das 

situações que se sustentam em fontes de poder baseadas em novas tecnologias. Pinheiro 

(2009) explica o fenômeno do bullying virtual de acordo com fases, distinguidas conforme a 

forma de divulgação e os meios utilizados para tal. Revela seu início com a utilização das 

fotocópias para reproduzir e distribuir fotos e textos com o intuito de humilhar o outro. 

Posteriormente, sugere que foi a vez dos telefones fixos através das chamadas anônimas com 

o propósito de insultar, sendo a vítima sempre a mesma pessoa a ser atacada. Atualmente, 

com a chegada da internet e do aparelho de telefone celular, enviar mensagens de texto, fotos 

e vídeos de forma a agredir, depreciar e desdenhar tornou-se cada vez mais fácil e acessível 

aos que possuem este objetivo.  

Souza (2011) estudou o fenômeno do cyberbullying em universitários do 1.º ano do 1.º 

ciclo da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa com o objetivo de  identificar a 

extensão do fenômeno, bem como compreender a concepção dos participantes e suas 

possíveis estratégias de enfrentamento. Essa pesquisa faz parte do projeto aprovado pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal denominado "Cyberbullying - o 

diagnóstico da situação em Portugal", desenvolvido através da colaboração entre 

pesquisadores da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa, para diagnóstico e 

compreensão da natureza e da extensão do cyberbullying, em uma amostra de alunos no 
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colegial, no ensino secundário e no primeiro ano da universidade. Esse autor também 

menciona outra pesquisa no continente europeu, na qual Portugal participou através da 

Universidade de Coimbra, denominado Cybertraining, com o objetivo de desenvolver um 

manual sobre o cyberbullying, além da obtenção de recursos para os educadores de toda 

Europa, como também para os jovens afetados pelo problema. 

Shariff (2011) pontua que as novas tecnologias de informação e comunicação criaram 

dificuldades para os educadores, pois os mesmos se sentem despreparados para lidarem com 

casos concretos. Para este autor a sociedade, a família e a escola devem estar atentas à 

ocorrência do fenômeno. Salienta a importância de se refletir de forma pujante sobre esse 

tema no cenário escolar. Vieira (2009) destaca a participação ativa dos profissionais da área 

da educação, em relação ao conhecimento sobre o fenômeno, a fim de contribuir para uma 

melhoria no processo de enfrentamento do mesmo. Campbell (2005) constatou que muitos 

jovens não denunciam as agressões sofridas por acharem que os adultos não darão 

importância ao fato, banalizando-o.  

Ortega et al. (2009) concluíram, em casos de cyberbullying, ser frequente o sentimento 

de tristeza, mas também de indiferença, possivelmente pela distância emocional causada pela 

agressão por meio da tecnologia ou por desconhecimento da identidade do agressor. 

Interessante notar que esses autores verificaram, contudo, que o cyberbullying através dos 

aparelhos celulares provoca sentimentos de solidão mais profundos do que quando 

ocasionados por meio da internet em computadores. 

Estratégias de enfrentamento são os processos específicos utilizados para responder ao 

fenômeno em cada contexto em função das situações que o desencadeiam (CASTAÑO & 

BARCO, 2010). São fundamentais para preservar a saúde dos jovens em seus aspectos 

emocionais e sociais, além de garantir um melhor processo de aprendizagem. Essas 

estratégias englobam desde o conhecimento sobre o fenômeno, como por exemplo, a 

intensidade, a duração e a frequência dos episódios, bem como as características pessoais dos 

envolvidos. Há um monitoramento após o acontecimento como mecanismo de prevenção. 

Pesquisas realizadas, sobre estratégias utilizadas pelos professores mexicanos em situações de 

cyberbullying, mostram os tipos mais comuns: enfrentamento dirigido ao problema, apoio 

social, resiliência, autocontrole, confrontação, aceitação das consequências e distanciamento. 

(CASTILHO, 2010). 
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1.1.1.2. Trote  

A entrada no ensino superior marca um período importante de transição na vida dos 

jovens, pois estão em busca de maior autonomia, num momento em que ocorre certo 

afastamento da família. Alguns jovens necessitam mudar de cidade, estado ou até mesmo de 

país, dependendo do local onde consigam a tão esperada vaga na instituição de ensino 

desejada. Constroem novos relacionamentos esperando serem aceitos por seus pares.  

No momento do ingresso na universidade, há a cultura do trote universitário, bastante 

tradicional em várias sociedades. No entanto, ações que poderiam ser praticadas para receber 

os calouros
6
 de forma alegre e festiva, muitas vezes acabam por se tornar um verdadeiro 

tormento. Em diversas instituições de ensino no Brasil os trotes têm se apresentado como um 

tipo de prática que pode causar fortes constrangimentos, além da violência que, muitas vezes, 

se faz presente nas ações praticadas pelos estudantes que recepcionam os calouros. A 

persistência das ações ao longo do período estudantil pode desencadear o fenômeno do 

bullying. Algumas instituições de ensino incentivam e promovem o chamado trote solidário, 

com ações de cunho não violento, para recepcionar os novatos.  

A definição regularmente encontrada para o termo trote, nos dicionários de língua 

portuguesa, se refere a uma forma de se movimentar dos cavalos entre a marcha normal e o 

galope (AULETE ONLINE, 2014; FERREIRA, 2005). Todavia, não é a maneira habitual 

deste animal se locomover e precisa ser aprendida, muitas das vezes, à base de chicotadas. De 

maneira parecida, o calouro é visto pelo veterano como alguém que deve ser domesticado 

pelo emprego de práticas algumas vezes humilhantes. Observando atentamente já podemos 

perceber, logo no primeiro contato do aluno com seus colegas, a propagação, em sentido 

inverso, dos valores humanistas que devem ser cultivados entre os jovens na universidade. 

Atualmente, os dicionários também adotam as seguintes definições para o termo trote: a) 

conjunto de brincadeiras e zombarias a que os veteranos de uma escola ou faculdade 

submetem os calouros; b) brincadeira zombeteira, geralmente feita por meio de um 

telefonema, em que o autor da troça oculta sua identidade (AULETE ONLINE, 2014; 

FERREIRA, 2005). 

Remonta da Europa, no período da Idade Média, o hábito de separar alunos novos e 

antigos. Por motivos profiláticos os calouros tinham a cabeça raspada e algumas vezes suas 

                                                           
6
 Calouro: estudante novato, especialmente de curso universitário. Indivíduo inexperiente, que faz algo pela 

primeira vez, ou que acaba de ser admitido em um grupo ou instituição (AULETE ONLINE, 2014). 
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roupas eram queimadas. Porém, com o decorrer do tempo, esses atos tomaram contornos 

cruéis e os veteranos arrancavam pelos e cabelos dos calouros, os obrigavam a beber urina e a 

comer excrementos. Isto podia ser observado, inicialmente, em universidades como as de 

Paris e Bolonha. Em Portugal, os trotes foram implementados, a partir do século XVIII, na 

Universidade de Coimbra. Os estudantes brasileiros, que estudavam nessa universidade, 

trouxeram a prática para o Brasil (ZUIN, 2002). 

Em 1999, teve grande repercussão na imprensa o caso do estudante Edison Tsung Chi 

Hsueh que, após aprovação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 

morreu afogado em uma piscina num episódio de trote. Infelizmente, mesmo após esse grave 

evento, ainda é possível nos dias de hoje tomar conhecimento, através da imprensa ou por 

relatos de estudantes, de outras práticas vexatórias como a ingestão de bebidas alcoólicas em 

demasia, de álcool combustível, de urina ou de fezes em decomposição. Além de, muitas 

vezes, os calouros serem obrigados a tirar as roupas íntimas ou terem que pedir dinheiro em 

sinais de trânsito nas ruas, sendo este o mais comum tipo de trote que a sociedade brasileira 

geralmente presencia no início dos períodos letivos nas grandes cidades (ZUIN, 2002). 

Dependendo da gravidade das ações praticadas durante o trote, as consequências de 

ordem emocional podem gerar vivências dolorosas nas vítimas. Nesse sentido, seu efeito 

devastador poderá ser comparado àquele causado pelas ações repetidas que caracterizam a 

ocorrência de bullying. É um ato de desrespeito ao outro, atingindo firmemente a dignidade 

do estudante e, em muitas vezes, de seus familiares. Ao calouro que se recusa a participar das 

atividades podem ser impostas situações de bullying ao longo do período letivo. Assim, 

alguns discentes iniciam os estudos depois de algumas semanas, ainda que esta atitude possa 

ser prejudicial à sua formação profissional. Silva (2009) sinaliza o fator medo como um receio 

constante que pode atormentar o estudante e, assim, prejudicar todo o seu potencial no 

decorrer das aulas. E aponta para um sinal de mudança ao mencionar o trote solidário como 

uma alternativa que já vem sendo instituída por algumas universidades no sentido de mudar a 

característica dessa prática. 

Zuin (2002) classifica o trote como um rito de passagem cujas violências física e 

psíquica são justificadas como uma tradição que deve ser perpetuada no processo de 

integração dos calouros com os veteranos. Já Almeida Júnior (2011) aponta três matrizes 

principais, ainda incompletas, para explicar o trote: rito de passagem, relação de poder entre 

alunos e relação de sadomasoquismo.  
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Calhau (2010) cita que os alunos mais graduados vão sendo substituídos pelos mais 

novatos na aplicação do trote, mas alerta que o tipo de trote violento permanece, chegando 

muitas vezes a casos extremos como agressão física, ingestão demasiada de bebidas 

alcoólicas, assédio sexual ou mergulhos em poços de estrume ou lama.  

Villaça e Palácios (2010) alertam para as repercussões de ordem psíquica e física que 

são geradas pelo trote de caráter violento as quais podem, muitas vezes, gerar consequências 

graves para o estudante, inclusive a morte. Essas autoras salientam outro aspecto importante a 

ser observado que é a falta da denúncia do ato de violência por medo de retaliação pelos 

pares. 

Palácios e Rego (2006) destacam a importância das comunidades virtuais para o 

dimensionamento da prática do fenômeno do bullying. Esses espaços virtuais podem 

estimular a formação de redes de proteção e apoio, mas por outro lado há que se considerar o 

peso das comunidades que fortalecem o incentivo à prática da violência, seja em relação ao 

trote propriamente dito ou ao bullying.  

Akerman et al. (2014), em estudo desenvolvido com alunos da Faculdade de Medicina 

do ABC, pesquisaram sobre a prática do trote, seus efeitos e dinâmicas sociais. Vincularam o 

episódio do trote ao bullying para melhor entendimento do fenômeno. Notaram que 

intimidações, abusos e assimetrias de poder entre os estudantes não se restringiam ao período 

de recepção dos calouros, mas persistiam ao longo do período de estudos na universidade, 

tornando o trote um importante mecanismo de sustentação do bullying no ensino superior. 

Segundo esses autores, o trote é ousado e violento, quer bulir com todos, mas ninguém ousa 

bulir com ele. Consiste numa prática tradicional que reproduz na instituição de ensino as 

relações abusivas de poder como um espelho da sociedade.  

É considerado um fenômeno social, cultural e histórico que ocorre em diversas 

instituições de ensino de nível superior. No entanto, nas escolas médicas no Brasil, apresenta-

se de forma agressiva e é utilizado mais para manter a hierarquia no meio médico do que 

como mecanismo de integração. É um ritual de opressão e assimetria de poder. O conjunto de 

regras é imposto pela força física e pela humilhação. Os calouros são recebidos com agressões 

físicas e morais e devem deferência e submissão aos estudantes mais velhos. O enfrentamento 

do trote, de forma sustentável, perpassa a discussão do poder e do preconceito que afetam a 

dignidade humana. Medidas de regulação, controle e punição como o uso de câmeras de 

filmagem e distribuição de cartilhas são insuficientes no combate a essa prática. Um processo 
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de diálogo com as entidades estudantis, de residentes e de ex-alunos e com os órgãos 

colegiados tem sido apropriado (AKERMAN et al., 2014). 

Os autores também mencionaram a ocorrência do trote mais violento em outros cursos 

relacionados com setores economicamente mais consolidados, como nas faculdades de 

Engenharia, Agronomia e Direito e assinalam as práticas mais comumente relatadas pelos 

estudantes do primeiro ano do curso de Medicina: agressão física (fechar o indivíduo em 

caixa contendo gelo, socos, pontapés, chave de braço, cuspir), agressão verbal, pressão 

psicológica, humilhação, mesa redonda (falar sobre a vida sexual), assédio moral, coação, 

educandário feminino, obrigatoriedade em beber. 

 

1.2  ÉTICA E MORAL 

A moralidade é um tema que vem sendo estudado desde a Grécia Antiga. Filósofos 

como Aristóteles e Kant dedicaram-se aos estudos das questões morais de forma a aprofundar 

as reflexões. Para Aristóteles, a moral seria entendida através da busca do bem e da felicidade, 

por meio de ações baseadas na generosidade e na solidariedade. As ações éticas eram, 

sobretudo, relacionadas ao que permitia a deliberação e a escolha. Em Kant, filósofo que fez 

uma revolução ao estabelecer as condições de possibilidade do conhecimento, a moral 

sustenta-se no dever de agir de acordo com máximas universais, ou seja, o ato moral acontece 

por intermédio e por causa do dever.  

Podemos dizer que a ética, enquanto reflexão sobre os valores e normas morais da 

sociedade, teve início com o filósofo grego Sócrates, em Atenas, entre os anos 469 e 399 a.C. 

Na praça pública, denominada Ágora, Sócrates interrogava os cidadãos atenienses através da 

maiêutica
7
. Fazia-os refletir sobre a essência dos valores nos quais acreditavam, estabelecendo 

um critério para se pensar conscientemente sobre a importância do comportamento dos 

cidadãos para o bem comum e para o estabelecimento da harmonia social (MARCONDES, 

2013). As questões socráticas definem o campo, no qual valores e obrigações morais podem 

ser estabelecidos, ao encontrar seu ponto de partida: a consciência do agente moral. A esse 

respeito pontua Chauí (1997, p. 341): “é sujeito ético moral somente aquele que sabe o que 

                                                           
7
 Maiêutica significa literalmente a arte de fazer o parto. Sócrates fazia uma analogia com o ofício de sua mãe 

que era parteira. Ele se considerava um parteiro de ideias, ao permitir que seu interlocutor, através da dialética, 

desse à luz suas próprias ideias (MARCONDES, 2013). 
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faz, conhece as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes 

e a essência dos valores morais”. Maliandi (2004) considera a ética como uma tematização do 

ethos, ou seja, como uma atividade simbólica que possui um caráter reflexivo em que o ser 

humano se observa e avalia a si próprio.  

A educação grega pautava-se na formação integral do homem, seu corpo e seu 

espírito. Havia destaque para o esporte, que contribuía para a construção da beleza do corpo e 

da purificação do espírito (RUBIO, 2002). A educação que permitia a formação integral do 

homem, denominada Paideia, aliava os exercícios físicos às artes e à música. Essa educação, 

antes do surgimento da escrita, era exercida pela família do jovem, e apenas com o 

surgimento das cidades-estados é que nasceram as primeiras escolas, ainda que  destinadas 

aos filhos dos nobres ou dos comerciantes ricos (ARANHA, 2006). 

A polis grega considerava um novo tipo de Homem, que usasse a Retórica para bem 

expressar-se, com domínio racional e participante da vida na polis, para se tornar um  cidadão 

completo, plenamente instruído (TARNAS, 2000).  

 

Cambi (1999, p.87) salienta que: 

Nasce a pedagogia como saber autônomo, sistemático e rigoroso; nasce o 

pensamento como episteme, e não mais como éthos e como práxis apenas. A 

guinada será determinante para a cultura ocidental, já que reelabora num nível mais 

alto e complexo os problemas da educação e os enfrenta fora de qualquer localismo 

e determinismo cultural e ambiental, num processo de universalidade racional; e 

porá em circulação aquela noção de Paidéia que sustentou por milênios a reflexão 

educativa, reelaborando-se como Paidéia cristã, como Paidéia humanística e depois 

como Bildung.  

 

Com Jaeger (1986, p. 245-246), podemos compreender com mais clareza o sentido das 

palavras Paidéia e Bildung, citadas acima:  

O conceito que originariamente designava apenas o processo da educação como tal, 

estendeu ao aspecto objetivo e de conteúdo a esfera do seu significado, exatamente 

como a palavra alemã Bildung (formação) ou a equivalente latina, cultura. Do 

processo da formação passaram a designar o ser formado e o próprio conteúdo da 

cultura, e por fim abarcaram, na totalidade, o mundo da cultura espiritual: o mundo 

em que nasce o homem individual, pelo simples fato de pertencer ao seu povo ou a 

um círculo social determinado. A construção histórica deste mundo atinge o seu 

apogeu no momento em que se chega à ideia consciente da educação. Torna-se 

assim claro e natural o fato de os Gregos, a partir do século IV, quando este 

conceito encontrou a sua cristalização definitiva, terem dado o nome de Paidéia a 

todas as formas e criações espirituais e ao tesouro completo da sua tradição [...]. 
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Freitag (2002) propõe uma distinção interessante entre os conceitos de moralidade e 

ética, a partir do pensamento do filósofo grego Platão. A moralidade ocupa-se das virtudes da 

alma e reflete filosoficamente as condições subjetivas da ação correta do indivíduo, na 

procura do bem pessoal. Já a ética considera as virtudes da polis
8
 e tem como base a ação do 

todo social, em busca do bem coletivo.  

Ainda em relação ao conceito de moralidade, Cortina e Navarro (2012, p. 19), entre 

outros sentidos, referem-se ao mesmo como sinônimo de moral, ou seja, “a vida moral, tal 

como se manifesta no fato de que emitimos juízos morais, fato que nos remete à existência de 

certas estruturas antropológicas e a certas tradições culturais”. Também aqui consideramos 

oportuno refletir, com base nesta definição, sobre o fenômeno do bullying associado à questão 

da imagem corporal. Tal reflexão se justifica tendo em vista que a moralidade, como conceito 

central, faz com que em algumas situações concretas de vida seja necessário que as pessoas 

enfrentem os problemas considerando o outro. 

Beauchamp e Childress (2002) enfatizam que o termo moralidade se refere a 

convenções sociais sobre o comportamento, tão largamente compartilhadas, que acabam por 

formar um consenso comum estável, porém incompleto. Para o termo  ética, refere-se tanto à 

moralidade como à teoria ética, ou seja, à reflexão filosófica sobre a natureza e a função da 

ética. Esses autores utilizam o termo moralidade comum como ponto de partida correto para a 

teoria ética, em um sentido mais amplo e familiar, que denota a utilização de normas de 

conduta socialmente aprovadas. Enquanto nos desenvolvemos, da infância em diante, 

aprendemos as regras morais paralelamente às regras sociais.  

Feitosa et al. (2013) evidenciam que a moral, a democracia e a educação estão 

fortemente relacionadas. As democracias modernas sinalizam que a convivência entre as 

pessoas é regulada por elas mesmas, sustentada em princípios morais com os quais todos se 

acham comprometidos e que constituem a melhor base, aceita por todos, para as possíveis 

resoluções de conflitos orientadas ao entendimento e à justiça. 

De acordo com Morin (2005) a ética se fundamenta em três aspectos: biológico, 

individual e social, que se interrelacionam para produzir no homem o caráter imperativo das 

                                                           
8
 Pólis - modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico até o período clássico, vindo a perder 

importância durante o domínio romano. Devido às suas características, o termo pode ser usado como sinônimo 

de cidade. A pólis, definindo um modo de vida urbano que seria a base da civilização ocidental, mostrou-se um 

elemento fundamental na constituição da cultura grega (MARCONDES, 2013). 
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ações morais. Para o autor, o ato moral é um ato de religação com o outro, com a comunidade, 

a sociedade e com a própria espécie humana.   

É pela educação que o indivíduo trilha a constituição de sua personalidade moral. O 

agir de forma ética pressupõe uma descentralização de valores, tornando possível reconhecer 

no outro, de forma igual, a humanidade. Para além de uma educação moral doutrinadora, 

pensamos ser fundamental a deliberação livre e responsável. Contemporaneamente, em meio 

a uma sociedade competitiva e individualista, apontamos o diálogo como o melhor caminho a 

ser almejado. 

Puig (1998) enfatiza a motivação da conduta a partir da construção da personalidade 

moral derivada da autoimagem e da relação entre os indivíduos e a sociedade. A autoimagem 

pode ser positiva ou negativa, influenciando não só a maneira como o indivíduo se vê no 

mundo, como também o seu desenvolvimento moral. Importam desta maneira os sentimentos, 

a capacidade de raciocinar e o contexto social representado pela família, pela mídia, pela 

escola, pelo trabalho e pelos amigos. 

Entendemos ser pertinente nos alinharmos às reflexões de Cortina e Navarro (2012, p. 

9) sobre os conceitos de ética e moral:  

Como reflexão sobre as questões morais, a Ética pretende desdobrar conceitos e 

argumentos que permitam compreender a dimensão moral da pessoa humana nessa 

sua dimensão de moral, ou seja, sem reduzi-la a seus componentes psicológicos, 

sociológicos, econômicos ou de qualquer outro tipo. 

 

Esses autores sinalizam a Ética como um tipo de saber normativo que pretende 

orientar as ações dos seres humanos, desde as suas origens entre os filósofos da Grécia antiga. 

Para eles a ética, no máximo, pode mostrar qual a concepção moral mais razoável para que, a 

partir dela, possamos orientar nosso comportamento. Já a Moral oferece orientações para 

ações concretas em casos concretos. Classificam etimologicamente esses conceitos de 

maneira parecida, quase idêntica: “tudo aquilo que se refere ao modo de ser ou caráter 

adquirido como resultado de pôr em prática alguns costumes ou hábitos considerados bons” 

(CORTINA & NAVARRO, 2012, p. 20).  

Schramm (1994, p. 327) destaca que é possível encontrar uma explicação para os 

valores morais e sua estreita vinculação com o conceito de ética. Salienta que “a dimensão 

ética pode ser considerada um princípio edificante da vida humana, tanto individual como 

coletivamente, ligada à experiência imaginária e interiorizada do outro”. O autor chama a 
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atenção para o ato da comunicação como uma rede entrelaçada de linguagem e emoção, 

constitutiva da vida humana, destacando a importância da interação na elaboração dos valores 

e enaltecendo a perspectiva dialógica nesse processo de construção moral. Agir de acordo 

com a percepção ética ocasiona um aprendizado constante, na medida em que possibilita a 

consciência de possível reorganização dos conceitos e sentidos. 

La Taille (2006, p. 25) destaca a presença destes dois vocábulos, ética e moral, 

explicando-os através de suas origens do grego e do latim. Apresentam variações na literatura, 

mas também podem ser tratados como sinônimos “referindo-se a um conjunto de regras de 

conduta consideradas como obrigatórias”, embora tenham diferentes conceitos. A palavra 

moral diz respeito ao campo do agir enquanto que a palavra ética remete à dimensão da 

reflexão sobre este agir, conjugando fatores intrínsecos e culturais na relação do indivíduo 

com o outro. Indica que o dever equivale ao querer, o qual depende do ser. Releva também a 

energia que preside as ações morais no plano ético, ou seja, a busca ou manutenção de 

representações de si com valor positivo. Denomina autoestima toda e qualquer experiência de 

representações de si com valor positivo e de autorrespeito aquela que contempla valores 

morais. Aponta a justiça (igualdade e equidade), a generosidade e a honra como valores 

essenciais para o plano moral.  

Pegoraro (2006) distingue que o tema central da ética busca a formação do cidadão 

justo, na sociedade em que vive, orientado por valores e princípios. Biaggio (2006) destaca 

ser essencial uma reconstrução de verdades, princípios e valores morais como parâmetros para 

orientar o homem. A educação moral de muitas gerações, durante séculos, era 

responsabilidade das igrejas, que conduzia a vida pessoal, religiosa e profissional dos 

cidadãos. A revolução científica e iluminista, a partir do século XVI,  levou ao 

questionamento muitas dessas verdades. A moral com base nos valores espirituais passa a ser 

argumentada, em contraposição à racionalidade humana.  

De acordo com Chauí (1997, p. 340) “a palavra costume se diz, em grego, ethos, 

significando ética - e, em latim, mores - cujo significado é moral”. Desta forma, ética e moral 

referem-se ao conjunto de costumes e tradições de uma sociedade. Essa autora destaca 

também o vocábulo ethos, de origem grega, para o qual existem duas vogais diferentes para se 

pronunciar e se grafar a vogal e, a saber: vogal longa (eta), significa costume. Ao ser escrita 

com a vogal breve (episilon) significa caráter, índole, temperamento, ou seja, características 

determinantes das ações das pessoas.  
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No mundo contemporâneo a significação de valores assume uma diversidade 

impressionante. Emerge, assim, a necessidade de se pensar caminhos para a compreensão da 

sociedade, através de reflexões que fundamentem a elaboração de ideias no sentido de superar 

a ocorrência do fenômeno do bullying escolar. Cabe destacar a maneira de viver de cada 

indivíduo, tendo como pano de fundo a cultura na qual está inserido e a socialização à qual foi 

submetido desde seu nascimento. A ética implica uma reflexão crítica sobre os 

comportamentos. De acordo Singer (1993) a ética não é uma série sem sentido de coisas 

diferentes para pessoas diferentes em diferentes lugares e diferentes momentos históricos. 

Inversamente às abordagens históricas e culturalmente diversificadas sobre saber como 

devemos viver, o grau de convergência é enorme.  

Cortina e Navarro (2012, p. 15) destacam o uso do termo moral como substantivo com 

vários sentidos, mas para a compreensão da vida moral sugerem que seja sinônimo de “boa 

disposição de espírito”, “ter forças, coragem ou confiança suficiente para fazer frente – com 

dignidade humana – aos desafios que a vida nos apresenta”. Esta definição nos parece 

bastante pertinente para ampliar as reflexões sobre os indivíduos classificados como vítimas 

de bullying. Seria uma disposição ampla que abarca o cognitivo e o emocional, as crenças e os 

sentimentos, a razão e a paixão. 

Corroborando com o pensamento de Cortina e Navarro (2012, p. 20), observamos que 

os termos ética e moral aparecem de forma intercambiável em muitas situações de nosso 

cotidiano e que confluem etimologicamente em um significado praticamente idêntico: “tudo 

aquilo que se refere ao modo de ser ou caráter adquirido como resultado de pôr em prática 

alguns costumes ou hábitos considerados bons.” Esses autores nos levam ao seguinte 

questionamento sobre a moral: “O que devemos fazer?” Já para a ética, a centralidade estaria 

nas perguntas: a)“Por que devemos?” b)“Que argumentos corroboram e sustentam o código 

moral que estamos aceitando como guia de conduta?”  

Esses autores também salientam que conteúdos morais (não agredir o próximo, entre 

outros) comumente apresentam o mesmo sentido de regras de convivência social, já que em 

toda sociedade, geralmente, as normas morais cumprem a função de controle social, levando a 

uma convivência pacífica e estável. Porém, alertam que normas meramente sociais têm um 

tipo de obrigatoriedade externa, enquanto que as de cunho morais possuem uma 

obrigatoriedade interna e funcionam como última instância de juízo para a própria conduta 

(CORTINA & NAVARO, 2012).  
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Para melhor síntese do que foi abordado acima, julgamos apropriado reproduzir a 

seguir parte do quadro no qual os autores, de forma resumida, nos levam a refletir sobre os 

tipos de normas. 

 

Quadro 1: Normas morais e sociais : adaptado de Cortina e Navarro (2012). 

 

Tipos de 

normas: 

Fonte das 

normas: 

Características 

da obrigação: 

Destinatário 

das normas: 

Tribunal 

último diante 

do qual você 

responde: 

Sociais ou de 

convivência 

social, cortesia 

ou urbanidade. 

Tradições, 

costumes, 

hábitos 

herdados. 

Externa, 

moderadamente 

coercitiva. 

Todos os 

membros da 

sociedade em 

questão. 

A sociedade 

circundante 

(vizinhos, 

colegas, 

clientes). 

Morais A partir de 

diversas fontes, 

um código 

determinado de 

princípios, 

normas e 

valores, 

pessoalmente 

assumido. 

Interna em 

consciência, 

não coercitiva, 

ultimidade, ou 

seja, referência 

última para 

orientar a 

própria 

conduta. 

Cada pessoa se 

considera a si 

mesma 

destinatária das 

normas que 

reconhece em 

consciência. 

A própria 

consciência 

pessoal. 

 

 

Cortina e Navarro (2012) referem-se a um tipo de ética denominada descritiva, a partir 

da qual caberia distinguir a psicologia moral, que abarca a descrição e explicação de códigos 

morais e sua evolução em relação a outros fenômenos culturais e sociais. Esses autores 

também relatam as éticas procedimentais, herdeiras do formalismo Kantiano, mas que vão 

além da insistência na consciência individual. O procedimento buscado deve coincidir do 

ponto de vista moral, com interesses universalizáveis. Aqueles que qualquer pessoa desejaria 

se adotasse as perspectivas da universalidade e igualdade, colocando-se no lugar do outro. 

Citam autores fundamentais como Lawrence Kohlberg, Apel e Habermas, que escolheram 

entender a racionalidade em um sentido dialógico.  

Optamos por continuar a desenvolver o raciocínio na direção do entendimento do 

fenômeno do bullying escolar, aprofundando as reflexões sobre o processo de 

desenvolvimento dos valores morais e éticos junto ao pensamento de alguns autores.  
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1.2.1 Kant  

A ética Kantiana culmina no conceito de pessoa moral, entendida como liberdade. Ao 

tratar das possibilidades do ato moral em Crítica da Razão Prática, Kant
9
 nos faz refletir sobre 

exatamente “o que podemos fazer”. Agindo de acordo com seus princípios o ser humano 

passa a ter a capacidade de escolha, uma vontade, que seria a razão prática. Um instrumento 

para melhor compreender o mundo dos costumes e orientar o indivíduo em suas ações 

verdadeiramente morais quando regidas pelos imperativos categóricos
10

. A lei moral que a 

razão descobre é universal e não subjetiva. Preserva a dignidade humana e enraíza-se na 

própria natureza humana. Esta dignidade pressupõe um entendimento do ser humano como 

fim e não como meio, ancorando-se nos conceitos de autonomia e universalidade. (ARANHA, 

2009, p. 254). 

Kant (1980, p. 129) em seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes nos 

alerta: “Age apenas segundo uma máxima tal qual possas ao mesmo tempo querer que ela se 

torne universal”. E acentua o caráter pessoal da liberdade e o sentido de dignidade, conforme 

podemos observar: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na 

pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como 

meio” (KANT, 1980, p. 135).  

De acordo com Zatti (2007): 

 

É em Kant que o problema da autonomia ganha maior força e centralidade, ele faz 

uma transposição filosófica e crítica da autonomia religiosa de Lutero para a 

autonomia moral. Ainda, Kant combina os dois sentidos usados por Maquiavel 

numa explicação de determinação da vontade. Autonomia, para ele, designa a 

independência da vontade em relação a todo objeto de desejo (liberdade negativa) e 

sua capacidade de determinar-se em conformidade com sua própria lei, que é a da 

razão (liberdade positiva). Na obra Sobre a Pedagogia, ele vai propor a disciplina 

como a parte negativa e a instrução como a parte positiva de uma educação 

formadora de sujeitos autônomos. 

                                                           
9 Immanuel Kant (1724 -1804) nasceu, estudou, lecionou e morreu na cidade de Königsberg, na Prússia Oriental, 

atual Alemanha. Jamais deixou a cidade que se caracterizava como um centro de estudos universitários e centro 

comercial. Manteve uma vida com rotina rígida, regular e austera, a qual interrompeu pouquíssimas vezes 

(ZATTI, 2007). 

10
 Imperativo categórico é o que visa a uma ação como necessária a si mesma, ou seja,  a ação é boa em si, e não 

por ter como objetivo outra coisa. É incondicionado, absoluto, voltado para a realização do dever (ARANHA, 

2009). 
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Kant definiu o conceito de autonomia, tornando-o central em sua teoria. Nesse ideal 

observou o fundamento da dignidade humana e do respeito, cruciais para o desenvolvimento 

dos sistemas legais, dos sistemas educacionais e da sociedade moderna como um todo, tendo 

no conceito de liberdade o sentido de autodeterminação, que  inspirou a educação e o modelo 

escolar criado a partir da modernidade (ZATTI, 2007). 

O princípio da autonomia, elaborado por Kant, nos remete à característica da vontade.  

Para ele, a autonomia do indivíduo pressupõe a submissão da sua vontade à Razão, e não 

apenas a autoridade de direito. Reflete o princípio supremo da moralidade, ou seja, a ação não 

é moral se não obedece a razões sensíveis exteriores à razão legislativa. Autônomo, em Kant, 

é o ser humano que possui a faculdade de estabelecer os próprios padrões morais de 

comportamento sem a influência de fatores externos como paixões e coerções (ARANHA, 

2009). 

Contemporaneamente, podemos observar o entendimento do princípio da autonomia 

em Kant a partir de um olhar subjetivo, caracterizando o individualismo presente na 

sociedade. A autonomia pode ser entendida, assim, como a capacidade de um indivíduo de 

determinar por si o seu modo de organização e as regras às quais se submete. Nesse sentido, 

pode-se refletir em relação à autonomia de um estudante, ou seja, da sua capacidade de 

organizar o seu viver na universidade. De nossa capacidade de conhecer podemos abrir 

espaço para o nascimento da tolerância e para a abertura a outro modo diferente de pensar. 

Em contrapartida, a imoralidade consistiria em tornar o homem como meio para algo e não 

um fim em si mesmo. 

 

Zatti (2207, p. 32), salienta a respeito da pedagogia em Kant que: 

 

A tarefa central da educação é orientar um ser que não pode ser conhecido por não 

ter essência determinada, e que, por isso, pode tomar diferentes direções, o homem é 

livre e por isso ele pode ser educado. Mas, a liberdade está inclinada para o bem ou 

para o mal? Kant não fala em uma natureza humana exatamente má, mas o homem 

não nasce isento de vícios. No entanto, ao mesmo tempo em que nasce com 

disposição para seguir impulsos, vícios, o homem nasce com a lei moral dentro de 

si. 

 

Kant propõe uma educação a partir da aprendizagem das regras no plano teórico e 

prático, para disciplinar e impedir que a selvageria prejudique o caráter humano, caso nada se 

oponha ao indivíduo na infância e na juventude. Dessa forma, a educação inclui um aspecto 

http://www.google.com/search?q=kant
http://sofos.wikidot.com/vontade
http://sofos.wikidot.com/autoridade-de-direito
http://sofos.wikidot.com/accao
http://sofos.wikidot.com/individuo
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negativo, a disciplina, que educa e pode vir das determinações de um governante ou da 

obediência à vontade que o próprio indivíduo reconhece como racional e boa. A criança, 

acostumada a agir por constrangimento na escola, se sujeita à obediência passiva, pois ao 

iniciar-se a educação disciplina-se a vontade. Logo, a disciplina se interioriza e a criança 

passa a obedecer a si mesma ao descobrir a liberdade, caracterizando uma obediência 

voluntária, a qual não se assenta na autoridade do outro, mas na obediência à razão a si 

mesmo, descobrindo assim a autonomia (ZATTI, 2007). 

Desse modo, a educação moral em Kant harmoniza disciplina e liberdade quando 

considera que a disciplina seja necessária para o homem guiar sua vontade pela razão na 

direção da autonomia. O respeito à dignidade da criança deve ser preservado, sua vontade não 

pode ser restringida, o que acarretaria um modo de pensar heterônomo (ZATTI, 2007). 

Kant distingue três etapas da educação, em relação ao desenvolvimento: a) Educação 

física ou do corpo: educar as crianças para não serem escravas das próprias inclinações e 

assim poderem seguir a própria razão e incentivar a educação ativa para desenvolver seus 

conhecimentos e habilidades; b) Educação intelectual: busca desenvolver as diferentes 

potencialidades humanas, não apenas, por exemplo, a memorização; c) Educação moral: com 

finalidade interna, contribuindo para o aperfeiçoamento das demais, uma educação para a 

autonomia que busca desenvolver as capacidades dos discentes para que tenham condições de 

perseguir as metas as quais se propõem de maneira livre (ZATTI, 2007). 

A partir de Piaget podemos observar o conceito de autonomia sob os pontos de vista 

moral e intelectual. Para a autonomia moral, as crianças devem tornar-se capazes de tomar 

decisões por conta própria, distinguindo aspectos relevantes para tomar decisões e aprendendo 

a considerar a perspectiva das outras pessoas. Para esse autor, a autonomia moral se atinge a 

partir da interrelação com as demais pessoas. Já a autonomia intelectual é a capacidade de 

seguir a própria opinião, enquanto a heteronomia é seguir a opinião de outra pessoa (KAMII, 

1988). 

Lawrenc Kohlberg (1992) e Piaget (1994) são referências fundamentais quando o 

assunto versa sobre formação moral. Ambos sofreram influências de filósofos diversos, mas o 

fundamento que embasa o conceito de justiça desses pesquisadores está fortemente ancorado 

em Kant. Piaget (1994) afirma que a moral é aprendida no decorrer da existência humana, em 

todos os ambientes, a partir de um ensino intencional ou não e de forma consciente ou 

inconsciente. A escola é um exemplo típico desse cenário de aprendizagem.  
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A teoria cognitivo-desenvolvimentista destaca que o desenvolvimento moral ocorre 

em estágios, ao lado do desenvolvimento cognitivo e pela interação das trocas sociais. Quanto 

mais desenvolvido nos âmbitos intelectual e social, mais o indivíduo estará apto a reconhecer 

e optar por princípios éticos e morais universais. O desenvolvimento moral baseia-se em 

normas sociais, norteado por interações externas da família e das relações sociais e internas, 

ou seja, motivação e características pessoais, além daquelas de domínio cognitivo e afetivo.  

  

1.2.2 Piaget  

Piaget, biólogo suíço com formação em psicologia e filosofia, foi um dos precursores 

da perspectiva cognitivo-desenvolvimentista ao elaborar estudos baseados nas interações das 

crianças com os seus pares. Para Piaget (1994), o desenvolvimento moral acontece pelo fato 

da convivência em grupo atuar sobre o indivíduo no sentido da obrigação e regularidade, 

fazendo emergir os sentidos de obrigação moral, respeito, ordem e justiça. A capacidade 

cognitiva humana nasce e se desenvolve ao longo da vida. É uma construção gradativa 

ancorada na experiência de cada um. 

De acordo com Piaget (1994), a inteligência possui dois componentes distintos - o 

afetivo e o cognitivo - construídos em paralelo ao longo da vida. Porém constituem uma 

unidade no desenvolvimento intelectual, visto que o aspecto afetivo poderá acelerá-lo ou 

diminuí-lo, na medida em que é responsável pela seleção dos objetos sobre os quais o 

indivíduo atuará. 

Desenvolveu a teoria da psicologia genética, segundo a qual a origem da razão, da 

afetividade e da moral avança progressivamente em estágios sucessivos nos quais a criança 

elabora o seu pensamento e julgamento. O conhecimento é construído pela criança. Piaget fez 

suas observações em Genebra, seguindo os padrões de desenvolvimento das crianças 

pertencentes a grupos sociais suíços, podendo haver algum tipo de variação, dependendo do 

grupo ao qual determinada criança pertença (ARANHA, 2009). 

Em seus estudos pesquisou crianças de diferentes idades, utilizando práticas lúdicas 

como o jogo de amarelinha e de bola de gude. Propôs-se a estudar o juízo moral e não o 

comportamento ou os sentimentos morais. Inicialmente queria saber, do ponto de vista da 

criança, o que seria o respeito às regras. Acreditava que a criança evolui em seu 

comportamento em relação às regras, indo do ignorar regras, à autonomia, passando pela 

heteronomia. Quanto mais as crianças forem capazes de negociar as suas próprias regras, mais 
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aptas estarão para compreenderem as regras da sociedade e desenvolverem o sentido de 

cidadania. Assim, o desenvolvimento moral vai se estabelecendo a partir da interação com as 

pessoas nas relações que se estabelecem. A reflexão sobre as regras se faz de forma a se 

chegar a um consenso e, consequentemente, a um comportamento autônomo. Para Piaget 

havia diferença entre a consciência sobre as regras e sua prática e o porquê de ter que cumpri-

las (REGO, 2003). 

De acordo com a teoria cognitiva de Piaget, o corpo é idealizado segundo constructos 

simbólicos, ou seja, a relação consciente entre significantes e significados e constructos 

operativos, estes derivados da inteligência sensório-motora. Dividiu o desenvolvimento 

cognitivo da criança em períodos operacionais, em que cada período terá um nível de 

complexidade maior do que o antecedente se estiver  integrado ao próximo e em situação de 

equilíbrio (WECHSLER, 1998). 

Piaget (1994) destaca o conceito da construção gradativa da formação moral ancorada 

na experiência, na qual a estrutura do pensamento é desenvolvida em uma sequência 

invariante e universal. Em cada estágio essas estruturas apresentam-se em equilíbrio estável e 

em seguida se desestabilizam. Na adversidade, quando as estruturas não conseguem resolver 

os problemas, acabam por procurar um novo tipo de equilíbrio, o estágio seguinte. Descreveu 

quatro estágios principais de desenvolvimento cognitivo no ser humano, que possuem uma 

organização hierárquica:  

a) Estágio pré-moral, crianças de zero a dois anos de idade: não há nenhuma noção de regra 

ou consciência moral. A criança desenvolve gestos e jogos, que correspondem aos seus 

desejos e hábitos psicomotores, imitando as regras dos adultos, porém sem compreensão. 

Brinca de forma mecânica, sem consciência da infração e da possível sanção; 

b) Estágio de heteronomia moral, crianças dos três aos oito anos de idade: têm noção 

rudimentar das regras. A autoridade deve ser respeitada e a consequência é medida pela 

mensuração física dos atos. A heteronomia é a regulação da ação, oriunda das relações 

coativas estabelecidas entre a criança e a autoridade. O adulto passa a ser o centro do poder e 

da autoridade, ao qual se deve respeito unilateral. A moral da heteronomia é exterior à criança 

e a autoridade predomina sobre a justiça; 

c) Estágio de semiautonomia, crianças dos oito aos treze anos de idade: caracteriza-se pelo 

início da autonomia. A criança demonstra o conhecimento das regras e possui capacidade de 
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generalização e diferenciação entre deveres e regras. Destaca-se a importância da cooperação 

e do consenso do grupo; 

d) Estágio de autonomia moral, dos treze anos de idade em diante: prevalece a valorização da 

intencionalidade, dos valores e das normas a partir da consciência pessoal. A consciência 

moral torna-se independente das normas prescritas pelos outros, reconhecendo sua 

necessidade, mas reforçando a interpretação e construção pessoal dos princípios. A moral da 

autonomia é interior, subjetiva e intencional. A justiça predomina sobre a autoridade, pois é 

definida na base dos direitos iguais, na cooperação, na reciprocidade e solidariedade mútuas. 

Pelo exercício da autonomia, a criança vai desenvolvendo o respeito pelos colegas e 

contraindo valores, obrigações e responsabilidades mútuas. Desenvolve habilidade de colocar-

se na perspectiva do outro a partir de uma escala de valores comuns. Inicialmente, faz isso por 

simpatia e pela busca da satisfação das necessidades interpessoais mútuas. 

Nas diferentes etapas do desenvolvimento, a consciência moral da criança evolui de 

uma moral heterônoma (cumprimento obrigatório e objetivo das regras), na qual as normas 

são impostas pela pressão dos adultos, para uma moral autônoma (relações de reciprocidade e 

de cooperação, as trocas sociais ocorrem em condições de igualdade e respeito mútuo). Piaget 

destaca, na gênese das estruturas da consciência moral e do pensamento, a chave para a 

gênese das estruturas normativas e de conhecimento. A consciência dos indivíduos destacados 

do grupo emerge como resultado dos processos de descentralização (FREITAG, 2002). Esta 

autora reforça a autonomia do sujeito, proposta por Piaget, acima da autonomia da sociedade, 

como fundamental para o desenvolvimento moral: 

 

Piaget ressalta a autonomia moral do sujeito acima da autonomia moral da 

sociedade. A consciência pressupõe os indivíduos capazes de pensar a si mesmos, 

independente do grupo, os quais, porém somente chegam a essa autonomia pela 

interação com o grupo. Por sua vez, o grupo não sobrevive como tal se não 

conseguir transformar a coerção do coletivo em cooperação de cada um de seus 

membros autônomos, associados ao grupo por uma decisão livre (FREITAG, 2002, 

p. 186). 

 

A capacidade de reflexão possibilita o amadurecimento moral pela organização 

autônoma das regras e pela livre deliberação. O desenvolvimento da autonomia permite ao 

indivíduo a capacidade de refletir sobre as dificuldades que se apresentam, favorecendo um 

processo de autodeterminação (ARANHA, 2009, p. 225). 
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1.2.3Lawrence Kohlberg 

Psicólogo norte-americano que teve a originalidade de sua teoria baseada na análise do 

pensamento pós-convencional. Para esse autor, o desenvolvimento lógico não provoca de 

forma automática o amadurecimento moral. Amplia o campo da maturidade moral, ao 

argumentar que não é suficiente ao indivíduo interiorizar as normas de sua cultura, uma vez 

que deve ir além, se perceber que há conflitos entre a lei e a justiça. Suas pesquisas tiveram 

como foco os adolescentes e adultos, pois entendia que a psicogênese da moralidade infantil 

não estava concluída aos doze ou treze anos de idade. Os alicerces plantados por Piaget 

sustentaram seu trabalho teórico, metodológico e educacional, e deram à pesquisa científica 

sobre a moralidade créditos sem precedentes. Kohlberg estuda o mesmo constructo, porém 

amparado nos processos de pensamento, revelados pelas respostas aos seus dilemas que 

possuem como base o princípio da justiça, pois considera a moral ancorada na hipótese de 

uma justiça igualitária e universal do bem comum (KOHLBERG, 1992). 

Fez estudos em diferentes culturas de forma a refinar progressivamente a definição dos 

estágios de desenvolvimento moral. Todo ser humano começa no estágio 1 e tem potencial de 

atingir o estágio 6, dependendo das condições pessoais e sociais em relação com o processo 

de desenvolvimento cognitivo-moral. Condições sociais, culturais e religiosas diversas não  

interferem na natureza sequencial dos estágios, mas sim determinam o ritmo com que se 

progride e o ponto máximo a ser alcançado. Teoricamente, pode-se permanecer em qualquer 

estágio ao longo da vida. A passagem de um estágio ao outro implica superar as 

inconsistências de conteúdos e de formas do estágio no qual se encontra para procurar, no 

estágio seguinte, um novo equilíbrio entre o conteúdo e a forma de pensar e agir 

(BORDIGNON, 2009). 

Utilizou histórias contendo sérios conflitos ou dilemas morais de caráter existencial 

para solicitar o julgamento de seus entrevistados. Para ele o desenvolvimento moral advém da 

aprendizagem e internalização das normas da família e da cultura. Apresentou diversos 

estudos sobre o sentido de comunidade, de solidariedade e de coesão nos grupos, o que 

chamou de atmosfera moral, tendo em vista a relação entre o pensamento moral e o agir moral 

(KOHLBERG, 1992). 

Estudou, fundamentalmente, o raciocínio moral dos indivíduos, sua capacidade 

cognitiva de avaliar, argumentar e refletir sobre aspectos morais. Não tinha intenção de 

discutir a prática moral uma vez que para ele, neste caso, há o envolvimento de outros 
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elementos, além da capacidade de análise cognitiva de uma questão. Acreditava na 

universalidade dos princípios morais, independentemente do povo ou de suas culturas 

específicas, e atribuiu uma hierarquia valorativa à sequência de estágios (REGO, 2003). A 

totalidade estruturada de um determinado estágio não é substituída pelo estágio emergente e 

sim capturada pelo processo de integração hierárquica. 

Aprofundou os estudos desenvolvidos por Piaget sobre os estágios de 

desenvolvimento moral. Suas investigações tiveram base em pesquisas nos Estados Unidos, 

no México, na Europa, no Oriente Médio e na África (KOHLBERG, 1992). Salienta que o 

desenvolvimento moral inclui, necessariamente, as transformações de estrutura cognitiva, 

consequência de processos de interação entre a estrutura interna e as condições do meio, além 

do resultado da maturidade cronológica e da aprendizagem. O desenvolvimento da estrutura 

cognitiva sinaliza um equilíbrio na interação entre a pessoa e o contexto social, indicando 

aquisição de novos conhecimentos. Pondera a integração das dimensões afetiva, cognitiva e 

comportamental da pessoa, de forma integrada e integradora. O assentimento de papel, ao 

longo dos estágios da vida, é condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento 

moral. Apresenta uma visão da moralidade e da educação moral com base no 

desenvolvimento desses estágios em sequência, na mesma ordem, embora nem todos os 

indivíduos atinjam os estágios superiores.  

 

Para ele: 

 

As crianças apresentam uma estrutura de pensamento própria, bem como respostas 

específicas para as situações conforme seu nível de desenvolvimento cognitivo.Sua 

forma de pensar e de responder às situações concretas não define as formas de 

pensar e de respostas dos adultos. Se as respostas das crianças indicam uma estrutura 

e uma organização diferentes das dos adultos, ainda que menos completa, e se esta 

estrutura é similar entre as crianças de mesma idade, é muito difícil entender a 

estrutura mental das crianças como uma aprendizagem direta da estrutura externa, 

do meio cultural, ou dos adultos (KOHLBERG, 1992, p. 56). 

 

Reformulou a teoria dos estágios morais e apontou três grandes níveis de moralidade: 

o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. Em 1958 defendeu que o 

desenvolvimento moral acontece numa sequência diferenciada de seis estágios. Esses estágios 

constituem estruturas integradas ou sistemas organizados de respostas que acarretam 

diferenças qualitativas nos modos de pensar. Assim, os indivíduos reproduzem de maneira 
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consistente os padrões de pensamento esperado para cada estágio. Consistem em três níveis 

de raciocínio moral: 

 a) Pré-convencional: contém os estágios 1 e 2, caracterizados por uma orientação através da 

punição e obediência. O estágio 1 caracteriza-se pela moralidade heterônoma, em que o 

correto é evitar infringir as regras, garantidas pela punição. O estágio 2 baliza-se por 

propósitos egoísticos e de trocas iguais entre partes, pressupondo um senso de equidade.  

b) Convencional: estágios 3 e 4, crenças nas regras e expectativas sociais, emergência da 

consciência social, em que a sua perspectiva é relacionada com a perspectiva do outro. No 

estágio 3, a perspectiva é a do indivíduo em relação com outros indivíduos, sempre atento a 

sentimentos compartilhados, acordos e expectativas que possuem primazia sobre interesses 

individuais. No estágio 4, o certo é definido de acordo com o que mantém de forma suave o 

funcionamento da sociedade. O que um indivíduo faz está de acordo com seus deveres e 

proporciona o bem-estar do grupo. 

c) Pós-convencional: estágios 5 e 6, nos quais o eu já é diferenciado das regras e expectativas 

sociais e os valores morais definidos por princípios autoescolhidos, éticos e universais. No 

estágio 5, o indivíduo tem consciência da existência de uma variedade de valores e opiniões 

que são relativos ao grupo. Há a busca da imparcialidade em função do interesse maior do 

grupo. Considera, primeiramente, as necessidades da sociedade, sob os pontos de vista morais 

e legais, muitas vezes em conflito e com dificuldade de integração. No estágio 6, há o 

predomínio dos princípios éticos universais, a igualdade e o respeito pela dignidade dos seres 

humanos. Em diversas pesquisas não foram encontrados indivíduos que pudessem ser 

classificados nestes estágios relativos ao pensamento pós-convencional (BATAGLIA, 

MORAIS & LEPRE, 2010; KOHLBERG, 1992; LIND, HARTMANN & WAKENHUT, 

2010; LOURENÇO, 1998; REGO, 2003). 

De acordo com estas perspectivas observa-se que a ação comportamental está ligada 

não somente ao nível de desenvolvimento moral e cognitivo do indivíduo, mas também ao 

desenvolvimento emocional e às experiências de vida. Desse modo, determinado nível de 

desenvolvimento cognitivo é necessário, mas não é suficiente para um nível semelhante de 

desenvolvimento moral (BATAGLIA, MORAIS & LEPRE, 2010; LIND, 2000). O 

desenvolvimento moral de Kohlberg (1992) depende, além do desenvolvimento cognitivo, da 
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estimulação social, como por exemplo, assumir responsabilidades e atitudes, compromissos 

familiares, sociais, religiosos.  

Biaggio (2006) destaca que a coerência entre o julgamento moral e a ação permanece 

polêmica pois, apesar de alguma evidência favorável, há posições críticas quanto à eficácia de 

programas de educação moral que trabalhem o julgamento moral, através de dilemas. De 

acordo com essa autora, Kohlberg admitiu a possibilidade de um sétimo estágio, integrando 

aspectos religiosos, além dos princípios de justiça. Os pressupostos de Kohlberg lançam luz 

sobre a educação moral para promover valores de justiça, de solidariedade, de respeito a si 

próprio e aos outros seres humanos, bem como à natureza. Esta autora salienta que: 

 
A fé religiosa conduz mais facilmente à aceitação de princípios morais, mas é 

perfeitamente possível chegar-se a princípios morais universais, mesmo no contexto 

natural e agnóstico, sendo que a própria teologia cristã defende o conceito de moral 

natural. A teoria de Kohlberg, no momento, parece ser a que melhor se presta para 

fundamentar uma educação moral (BIAGGIO, 2006, p. 78). 

 

Kohlberg promove programas de Educação Moral no ano de 1975, através de debates 

de dilemas morais. Entre os anos de 1980 a 1987, desenvolve os programas da comunidade 

justa
11

 e as escolas alternativas, que incentivam a participação democrática e a maturidade 

moral a partir dos programas de formação moral dos adolescentes e adultos. Com seus 

colaboradores procurou integrar valores encontrados em todas as culturas para desenvolver 

sua teoria baseada em critérios universais. A relação entre a idade e o desempenho nos níveis 

de desenvolvimento moral mostra um grande número de conceitos morais e formas de 

pensamento com significado apenas em idades mais avançadas e requer uma maior 

experiência social e o crescimento cognitivo (BORDIGNON, 2009). Esse autor apresenta 

estimativas elaboradas por Kohlberg a respeito do conceito cognitivo-evolutivo, destacando 

alguns aspectos importantes para o processo de desenvolvimento moral. Porém nenhum deles 

isoladamente garante a ascensão na escala dos estágios de desenvolvimento moral. 

                                                           
11

 Comunidade Justa: Kohlberg baseou sua teoria no pensamento da autonomia, visando a formação de 

indivíduos conscientes e comprometidos com pensamentos e atitudes morais. Seu trabalho intitulado “A Escola 

Cluster”, retrata o modelo do que o autor denominava de “comunidade justa”. Acreditava que a comunidade 

seria o local onde os alunos exercitariam as virtudes necessárias para a vida em comunidade, com a assunção de 

papéis, a promoção do diálogo, de habilidades racionais e de julgamento moral. Assim, iria ao encontro da 

autonomia moral proposta por Piaget. Toda a comunidade se envolveria nas tomadas de decisões, no 

estabelecimento de regras e normas, na avaliação das necessidades e reivindicações de forma que todos teriam 

maior cuidado e responsabilidade no momento de aferir julgamentos, pois a própria existência da comunidade é 

que estaria em jogo (BIAGGIO, 1997). 
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a) O desenvolvimento moral inclui, necessariamente, as transformações de estrutura 

cognitiva, sendo o resultado de processos de interação entre a estrutura interna da pessoa e as 

condições do meio, além do resultado da maturidade cronológica e da aprendizagem; 

b) O desenvolvimento da estrutura cognitiva aponta para o equilíbrio na interação entre a 

pessoa e o contexto social, refletindo novos conhecimentos, interações, adaptações e 

complexidade; 

c) O desenvolvimento concretiza-se na integração das dimensões afetiva, cognitiva e 

comportamental; 

d) A aceitação de papel, ao longo dos estágios da vida, é condição necessária, mas não 

suficiente para o desenvolvimento moral; 

e) A direção do desenvolvimento pessoal e social indica o equilíbrio de reciprocidade entre as 

características essenciais do ser humano e as características de expressão, tais como 

consciência, autonomia, responsabilidade e historicidade. 

A ação moral ocorre de acordo com as seguintes etapas: a) Interpretação da situação; 

b) Eleição deôntica; c) Realização do juízo moral; d) Realização das atitudes morais. Logo, a 

ação moral pode ser definida como a consistência pessoal do que a pessoa julga moralmente 

bom (valor deôntico) e realiza (valor de responsabilidade). Nesse raciocínio, pessoas em 

estágios mais elevados são mais consistentes na forma de pensar e agir moralmente. Kohlberg 

não esperou encontrar uma relação entre estágio moral e ação moral em todas as situações 

(BORDIGNON, 2009). 

 

1.2.4 George Lind  

Psicólogo alemão e professor na Universidade de Konstanz desenvolveu a teoria do 

Duplo Aspecto do Comportamento Moral, ou seja, a integração de afeto e cognição, de juízo e 

discurso, a qual deu origem ao Teste do Julgamento Moral (MJT), atualmente chamado Teste 

de Competência Moral (MCT). Defende a tese de que a observação e a medição corretas têm 

importância na ciência.  E, também, o sentido de competência moral, como ponte entre os 

ideais morais e a ação, na democracia moderna. Os ideais morais compartilhados seriam um 

caminho para se testar uma teoria, contribuindo enormemente para a noção de competência 

moral.  

Para esse autor existe grande diferença entre atitudes e ideais morais, por um lado, e o 

comportamento por outro lado, pois princípios morais diferentes ensejam respostas diversas 
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para questões cruciais como o aborto, por exemplo. As diferenças surgem dos diferentes 

caminhos nas situações concretas. Em situações de aflição não é suficiente ter boa intenção 

para ajudar ou altos níveis de ideais morais. É necessário ter desenvolvido um suficiente nível 

de competência de julgamento moral. O principal foco está em como resolver os princípios 

conflitantes que trazem consigo um dilema. Também destaca a importância de se deliberarem 

as melhores decisões consigo mesmo e em relação ao diálogo moral com os outros e conclui  

que isto por si só não é suficiente para se tomar a melhor decisão, mas uma condição 

necessária para a melhoria da qualidade moral (LIND, 2002). Concorda com Piaget quando 

propõe que não se separam cognição e emoção, pois fazem parte do comportamento humano e 

da definição de competência moral. Sobre como lidar com as emoções na resolução dos 

conflitos preconiza que, somente quando estamos de acordo com nossas emoções,  podemos 

ensinar as crianças a lidar com as próprias emoções e com as dos outros.  

Para Lind (2002), o grande problema está em como definir e operacionalizar uma 

tarefa moral. A habilidade para engajar um discurso moral com o outro mostra se a pessoa 

pode aplicar seus princípios morais numa situação que envolve emoção. Esta é a ideia básica 

do dilema moral, ou seja, confrontar os inquiridos com contra-argumentos. Inicialmente, 

utilizavam-se dois dilemas com contagens de respostas (algorítimos) e não respostas 

subjetivas. Não é uma questão de concordar ou discordar, mas sim de listar argumentos. Esse 

autor tem na educação seu maior objetivo. Propõe pesquisar sobre o que há exatamente nos 

ambientes de aprendizagem que promova o desenvolvimento moral, ou seja, desenvolver a 

competência moral e democrática nas escolas.  

A teoria de Lind destaca a completa descrição do comportamento moral, considerando 

as propriedades afetiva e cognitiva, os ideais morais e princípios por que se regem e as 

capacidades cognitivas envolvidas nos processos de decisão na aplicação desses mesmos 

ideais e princípios. Foi validada pelo uso do MJT em vários estudos empíricos que 

consideravam três hipóteses distintas: a) a competência do juízo moral é realmente uma 

habilidade mais do que uma atitude; b) as competências morais e atitudes morais são 

paralelas; c) a competência do juízo moral é refletida em termos de oportunidades 

educacionais, na família e na escola. O MJT teve por base dois dilemas ético-morais: a) 

dilema do médico, quando um paciente com uma doença terminal pede ao médico para acabar 

com o seu sofrimento; b) dilema do operário que rouba documentos da empresa que lhe 

permite corroborar a queixa de atividades ilícitas da chefia. Cada dilema tem seis argumentos 
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a favor e seis contra as práticas utilizadas pelos protagonistas. Em qualquer circunstância o 

sujeito irá entrar em conflito com normas e regras sociais, contudo o importante é a qualidade 

da decisão a ser tomada.  O sujeito será mais competente quanto mais consistência der à 

defesa dos seus princípios. Esse autor preconiza que a competência moral deve ser 

desenvolvida através de programas educativos, dando oportunidades de reflexão centradas no 

desenvolvimento dessa competência, que ajudem o sujeito a colocar-se na perspectiva do 

outro (LIND, 2002). 

 

1.2.5 Elliot Turiel 

Para Turiel, psicólogo americano, é pela interação com os outros que se desenvolvem 

as regras sociais e os valores morais. O desenvolvimento moral das crianças e adolescentes é 

determinado pelos contextos sociais e não por regras. Pesquisas analisaram a forma como as 

crianças reconheciam os elementos de autoridade diante de atitudes como roubar ou bater e 

constatou-se que o julgamento das mesmas tinha em conta o desvio de comportamento em 

detrimento da força da autoridade. Assim, os julgamentos dependem do contexto de 

autoridade e das ações em si. Diferem entre julgamentos morais e decisões sobre as 

convenções dos sistemas sociais e ainda o modo de organização pessoal. As convenções 

sociais são distinguidas da moralidade por não se assentarem no conceito de justiça (TURIEL, 

2004). 

Elliot Turiel e seus colaboradores pesquisaram a perspectiva cognitivo– 

desenvolvimentista sobre o desenvolvimento moral, especialmente com base na abordagem da 

distinção entre os domínios do conhecimento social (TURIEL, 1989; WESTON & TURIEL, 

1983; SMETANA, 1985). Essa abordagem sustenta que os indivíduos formam sistemas 

conceituais para interpretar os diversos elementos de suas experiências com os outros. São 

conceitos construídos sobre o mundo social, como o julgamento sobre questões morais, sobre 

as relações e as organizações sociais ou os conceitos sobre as pessoas que não se estruturam 

num sistema único. Inversamente, organizam-se em categorias de pensamento, formando 

sistemas distintos, ou seja, domínios de conhecimento social diferenciados, tais como o moral, 

o sócio-convencional e o pessoal ou psicológico (TURIEL, 1989). O tipo de juízo social e as 

ações correspondentes explicam a singularidade de cada domínio. O referido autor preconiza 

que se esclareçam as diferenças entre moralidade e convenção social.  Salienta a importância 
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de se reafirmar o papel das regras convencionais na coordenação dos mecanismos de 

interação social em diversos contextos sociais, sem abrir mão dos conceitos e regras de ordem 

moral.  

Turiel propõe que moralidade e convenção são domínios diferentes de conhecimento 

social e configuram estruturas conceituais próprias. As assunções originadas do conhecimento 

num determinado domínio, podem constituir informação importante quando a criança realiza 

juízos em outro domínio (TURIEL & SMETANA, 1989).  

Pesquisas realizadas a respeito do raciocínio de indivíduos sobre eventos sociais 

multifacetados destacaram as seguintes formas de combinação entre os domínios 

convencional e moral:  

a) Sobreposição de um domínio sobre o outro, ou seja, a prevalência de aspectos morais sobre 

aspectos convencionais e vice-versa. Como se pode observar no raciocínio de indivíduos 

preocupados e comprometidos com a manutenção da ordem social vigente, que não 

reconhecem a injustiça de certas convenções, associadas a papéis de gênero e diferenças 

étnicas;  

b) Conflito entre domínios, com disputa entre componentes morais e convencionais utilizando 

argumentos inconsistentes e vacilantes incapazes de reconciliar ou coordenar tais 

componentes;  

c) Coordenação de domínios, morais e convencionais, como no exemplo de uma família com 

preocupações de igualdade e de justiça que vai modificando convenções relacionadas com a 

realização das tarefas da casa e cuidados com os filhos, em busca de processos mais 

organizados e funcionais de vida e interação social. Essa coordenação entre moralidade seria 

uma tentativa de equilibrar o conhecimento construído no âmbito dos dois sistemas estruturais 

(TURIEL, 1989; TURIEL & SMETANA, 1989). 

Rego (2003) considera a discussão introduzida por Elliot Turiel essencial para o 

entendimento do desenvolvimento moral e sua aplicação na educação. Este autor chama a 

atenção para o desenvolvimento moral como processo de construção dos conceitos de certo e 

errado e de justiça como resultado da interação com o meio social. Esse meio inegavelmente 

influirá na escolha de valores. Turiel concentra seus estudos em três estruturas de 

conhecimento social, compreendidas no raciocínio moral, conhecidas como os três domínios: 

pessoal, que é definido como a área de prerrogativa pessoal, ou seja, a opção não tem 

implicações sociais nem morais, tais como o corte de cabelo que a pessoa adota; 
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convencional, caracterizado por normas de organização sociais compartilhadas pelo grupo, 

diz respeito às regras sociais arbitrárias, tais como maneira de comer com ou sem talheres; 

moral, que abarca conceitos derivados da necessidade de justiça e bem-estar social ou 

individual, relacionando-se aos preceitos morais propriamente ditos, isto é, tudo que implica o 

bem ou o mal de outra pessoa (REGO, 2003; BIAGGIO, 1999). 

Para poder categorizar as diferenças observadas no desenvolvimento elaborou,  em 

seus primeiros estudos, sete níveis de estágios que determinam a percepção dos conceitos 

socioconvencionais. Já em seus estudos mais recentes não menciona a evolução em estágios, 

conferindo toda a atenção aos processos de desenvolvimento da capacidade de julgamento 

social e moral (REGO, 2003). 

 

1.2.6 James Rest 

Psicólogo americano que desenvolveu estudos ao lado de outros pesquisadores. 

Elaboraram uma abordagem Neo-kohlbergiana
12

 ancorada no pressuposto de duas dimensões 

da moralidade, e denominadas macromoralidade e micromoralidade. Essa abordagem baseia-

se em três esquemas morais: a) os interesses pessoais; b) a manutenção das normas; c) o 

pensamento definido por princípios autoescolhidos, éticos e universais. Para as crianças 

importa viver o presente. A interação com os outros, familiares e amigos (micromoralidade), 

mais do que com instituições, regula a moralidade. Ao crescerem, as crianças se dão conta de 

que o sistema social é composto por regras, papeis e instituições (macromoralidade). (REST 

et al., 1999).  

Biaggio (1999) salienta a crítica de Rest sobre a argumentação de Turiel de que sua 

conceituação de domínio moral, diferente do convencional, está fundamentada em Aristóteles 

e Rawls. Para Rest, esses filósofos destacam a justiça como fundamento das questões sociais, 

estando os dois domínios, desta forma, interligados. As pesquisas de Rest com o D.I.T. vão ao 

encontro dos estudos de Kohlberg, entre outros fatores, sugerindo que existe evidência de que 

os estágios mais altos são filosoficamente mais adequados, através dos estudos de 

compreensão moral, uma vez que os sujeitos conseguem compreender raciocínios de estágio 

                                                           
12

 Abordagem desenvolvida, em 1999, por James Rest, Darcia Narvaez, Muriel Bebeau e Stephen Thoma, 

professores na Universidade de Minnesota, nos EUA, para repensar e desenvolver uma nova proposta teórica 

para o desenvolvimento moral do ponto de vista cognitivo (REGO, 2003). 
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inferior aos seus, contudo não os superiores. Os estudos transculturais indicam que o 

pensamento pós-convencional existe no mundo e não é uma exclusividade das elites 

acadêmicas ocidentais. 

 

1.2.7 Jürgen Habermas  

Contemporaneamente, a ética nos coloca diante do desafio da linguagem. A 

consciência, muito presente na Modernidade, cede espaço para a interpretação da linguagem. 

Alinharemos nossa reflexão ao pensamento do filósofo e teórico social alemão, Jürgen 

Habermas, que desenvolveu a teoria da ação comunicativa. Este conceito é central para a 

compreensão da ética do discurso:  

 

Chamo ação comunicativa àquela forma de interação social em que os planos de 

ação dos diversos atores ficam coordenados pelo intercâmbio de atos comunicativos, 

fazendo, para isso, uma utilização da linguagem (ou das correspondentes 

manifestações extraverbais) orientada ao entendimento. À medida em que a 

comunicação serve ao entendimento (e não só ao exercício das influências 

recíprocas) pode adotar para as interações o papel de um mecanismo de coordenação 

da ação e com isso fazer possível a ação comunicativa (HABERMAS, 1997, p.418). 

 

A razão em Habermas não se coaduna somente ao conceito de razão reflexiva 

desenvolvido por Kant. Trata-se de um conceito ampliado, com base em uma razão 

comunicativa, que se apoia no diálogo e na interação entre os indivíduos de um grupo a partir 

da linguagem. Constrói-se a partir da relação entre os sujeitos, como seres capazes de se 

posicionar criticamente diante das normas. E tende-se, assim, a um mundo estruturado com 

base em conceitos como a sociabilidade, a solidariedade e a cooperação (ARANHA, 2009).  

A ética discursiva de Habermas alinha-se ao pensamento de Kant ao entender que o 

mundo da moral é o mundo da autonomia do ser humano. Porém a moralidade em Habermas 

é pensada e elaborada sustentando-se no discurso prático, de forma que a ética não tenha 

como tarefa a recomendação de conteúdos morais concretos.  Afasta-se, assim, do imperativo 

categórico kantiano e aproxima-se de um processo argumentativo, ancorando-se nos 

princípios morais da justiça e da solidariedade. Partindo desta perspectiva, a moralidade leva 

o indivíduo a incluir o outro no diálogo com vistas a interesses universalizáveis (CORTINA 

& NAVARRO, 2012). 
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Em relação à universalidade dos valores morais, numa época em que predomina a 

heterogeneidade de comportamentos, seria possível estabelecermos um padrão universal? Se 

observarmos as tendências ao longo da história veremos que na Antiguidade e na Idade Média 

havia o predomínio de uma preocupação moral voltada para as definições do ser, com foco na 

metafísica. Com a Modernidade abriu-se espaço para a valorização da consciência, orientando 

o agir. Já na época Contemporânea vimos a atenção que se estabelece em torno da linguagem. 

Então, estamos diante de um processo que evolui de acordo com as características de cada 

período histórico e que certamente sofrerá transformações ao longo do tempo. Tempo este, 

agora, pelo qual somos agentes responsáveis e com o esclarecimento de cada vez mais nos 

tornarmos atuantes em prol de uma sociedade justa, solidária e com sentimento de respeito 

para com o próximo.  

Habermas (1989) argumenta sobre o desenvolvimento moral proposto por Kohlberg a 

partir da visão hermenêutica
13

, de forma a analisar mais globalmente e de maneira 

interpretativa o raciocínio moral, não considerando apenas os resultados das respostas escritas 

ou faladas sobre os dilemas morais. Salienta que a ciência social interpretativa dos dilemas 

morais deve ser considerada a partir da ação comunicativa entre as pessoas. Aponta o 

cognitivismo, o universalismo e o formalismo como princípios que sintetizam suas reflexões. 

O cognitivismo ancora-se no princípio da universalização, os juízos morais possuem conteúdo 

cognitivo, não se limitando às questões afetivas, preferências ou atitudes pessoais. A ética do 

discurso explica que os juízos morais podem ser fundamentados, com a possibilidade de 

distinguir entre os juízos certos e errados. O universalismo concebe os juízos morais com 

validade universal, baseado na fundamentação do princípio da universalização, superando o 

relativismo ético de medir os juízos morais somente pelos padrões de racionalidade, de valor 

                                                           
13 O termo  "hermenêutica" remete ao deus grego Hermes, o mensageiro dos deuses, aquele que traz notícias. 

Hermenêutica é a interpretação ou compreensão do texto, dos sentidos e/ou da significação das palavras que o 

compõem (AULETE ,2014).  

As ciências hermenêuticas, ou ciências do espírito, inversamente às ciências da natureza, são aquelas cujos 

juízos são validados pelo acordo logrado entre os sujeitos acerca da inteligibilidade e sentido de proposições que 

têm como origem e aplicação seu próprio autoentendimento como sujeitos. Implicam significado e interpretação, 

configuram um saber compreensivo, orientado pelas relações parte-todo e motivado por interesses práticos 

(AYRES, 2005). 
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da cultura ou forma de vida particular. O formalismo, no qual o princípio da universalização 

funciona no sentido de uma regra para as questões de justiça normativa. 

Esses princípios derivam do princípio moral fundamentado pela Ética do Discurso, 

segundo o qual toda norma válida deve preencher a condição de que as consequências e 

efeitos colaterais, previsivelmente resultantes de sua observância universal para a satisfação 

dos interesses de todo indivíduo, possam ser aceitas sem coação por todos os concernidos. 

Assegura, a respeito do juízo moral, que as análises remetem às características de um ponto de 

vista moral, em que o raciocínio moral envolve pontos como a universalidade, a 

imparcialidade, a reversibilidade e a prescriptividade. 

 

1.3 EDUCAÇÃO, BIOÉTICA E CORPOREIDADE 

1.3.1 Educação 

Pontuamos a importância da reflexão sobre os processos educativos na universidade 

como base de formação dos futuros profissionais, primando pelo desenvolvimento de pessoas 

autônomas. O fomento da discussão entre professores e alunos certamente contribuirá para 

promover harmonia na escalada universitária através do diálogo, visando o entendimento do 

bullying e como fio condutor na trajetória de enfrentamento deste fenômeno. 

 

De acordo com Zatti (2007, p. 9): 

 

Ao nível social destaco a estetização do mundo da vida que leva ao individualismo, 

à indiferença com o humano, à irresponsabilidade, à massificação e a consequentes 

formas de pensar e agir homogeneizados, não autênticos e não autônomos. Além 

disso, a razão instrumental promove hoje a colonização de diversas esferas do 

mundo da vida, gerando uma sociedade em muitos aspectos desumanizante e 

irracional, que prioriza o econômico em detrimento do humano [...] A realidade 

social permeada pela estetização, pela racionalidade instrumental, e que se 

caracteriza como sociedade de massa, ecoa diretamente sobre a educação. 

 

Muitos países envidam esforços para que a escola desempenhe papel fundamental no 

desenvolvimento dos valores morais de seus alunos. Na 1ª Conferência Leste-Oeste de 
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Educação Moral, realizada em 1987 no Japão, oradores de 15 países, após discutirem sobre os 

problemas morais mais comuns ocorridos em cada nação, concluíram que as causas dos 

desajustes sociais estariam assentadas, principalmente, nos seguintes aspectos: a crise na 

família, o impacto negativo da televisão, o aumento do egocentrismo, do materialismo e da 

delinquência nos jovens (MARCHAND, 2004). Pautando-nos nas discussões atuais sobre 

ética aplicada, compreendemos a necessidade cada vez maior de rever comportamentos como 

os que ocorrem nos casos do bullying escolar, mesmo que esse ideal a ser alcançado 

apresente-se, inicialmente, como um ampliar de horizontes a respeito desse fenômeno. Não há 

espaço para doutrinação, mas para um processo discursivo argumentativo com vistas à 

autonomia pessoal e à responsabilidade social.  

Zatti ( 2007, p. 9)  nos alerta que: 

 

Os modelos educacionais elaborados a partir de um pensamento tecnicista-

instrumental não abordam a educação em sua totalidade formativa, se mostrando, 

portanto, insuficientes na formação do educando enquanto homem e cidadão. Dessa 

forma, sociedade e escola acabam gerando um ser humano incapaz de formular 

juízos próprios e autônomos, incapaz de pensar certo, como diz Paulo Freire, tanto 

no nível de conhecimento como em nível moral. Permanecem as pessoas, então, 

dependentes e determinadas por pensamentos, normas de conduta, ideais, projetos 

que não são seus normalmente “impostos” pelos meios de comunicação ou pelo 

senso comum vigente.  

 

 

O ser humano só é ou só pode ser um sujeito moral se for realmente livre para decidir 

e assumir conscientemente essa responsabilidade. A educação moral deve estar voltada para a 

melhoria das condições sociais. A esse respeito sinaliza Goergen, (2005, p. 1007): “Do ponto 

de vista do educador, pode-se dizer que sua influência educativa deve contribuir para um 

sujeito consciente e autônomo, capaz de decidir que atitudes tomar que, na busca da 

felicidade, preservem tanto interesses individuais quanto sociais.” 

Menin (2003) considera que todas as escolas, querendo ou não, atuam na formação 

moral de seus alunos, mas nem todas o fazem, no entanto, na direção da autonomia. Vale 

reforçar aqui o conceito de autonomia moral, que significa obediência motivada por controle 

interno, na escolha consciente de um princípio aceito como válido.  

Chickering (2010) relata, com base em estudos americanos, que as universidades 

geralmente desconsideram aspectos relativos ao desenvolvimento moral. Destaca a 
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importância que a formação escolar tem, em relação ao desenvolvimento moral e ético, desde 

o ensino fundamental até a universidade. Percebemos que, na prática, há uma lacuna na 

formação ética do aluno. O desenvolvimento das capacidades crítica e intelectual de forma 

autônoma, a partir do respeito ao convívio com os outros, perde força. A grande preocupação, 

geralmente, é prepará-lo na esfera acadêmica para, no futuro, estar apto a enfrentar a vida 

profissional.  

 

1.3.2 Bioética 

A palavra bioética compõe-se da junção de duas palavras gregas, bios (vida) e ethos 

(costume). Éthos, grafado com eta, designa o conjunto dos hábitos e dos comportamentos, das 

características morais, afetivas, sociais e comportamentais de um indivíduo (AULETE, 2014). 

Reich (1995) define a bioética como o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo 

visão moral, decisões, condutas e políticas das ciências da vida e atenção à saúde, utilizando 

uma variedade de metodologias éticas em um cenário interdisciplinar. Contemporaneamente 

entendemos ser decisivo e fundamental esse olhar bioético na direção de uma melhor 

qualidade de vida para todos os seres que habitam o planeta Terra. 

Rego (2003) nos alerta sobre como a moralidade dos agentes se assenta sobre a ética 

tradicional, diferentemente do que ocorre na ética aplicada em que a atenção está voltada para 

a moralidade dos atos, sinalizando assim o emaranhado que envolve as relações em sociedade.  

A Bioética teve origem nos Estados Unidos, entre o fim da década de 60 e o início dos 

anos 1970, quando uma série de fatores históricos e culturais chamou a atenção para a ética 

aplicada. O termo bioética, um neologismo criado pelo oncologista Van Rensselaer Potter, e 

difundido em seu livro pioneiro, Bioethics: bridge to the future, em 1971,  mostrou que a 

bioética amplia o seu campo doutrinário e conceitual, abrangendo todas as áreas do saber. 

Nesse livro, o autor nos orienta a refletir sobre a exigência de um novo relacionamento entre o 

homem e a natureza (MORI, 1994; PESSINI, 2006).  

Gracia (2010) cita que a ética do século XX recuperou conceitos importantes da época 

clássica, como em Aristóteles, os conceitos de deliberação e prudência, além de uma 

racionalidade prática. Destaca, sobretudo, a partir da década de 70, a Bioética como um tipo 

de filosofia prática com aplicação em campos concretos como, por exemplo, o da política e o 

da gestão da vida e do corpo. Considera a necessidade de assumirmos um tipo de 
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racionalidade que permita a participação de todos os envolvidos no processo de deliberação 

dos problemas práticos e morais. Cita a Bioética muito mais como uma ética de 

responsabilidade do que uma ética de convicção. 

No Brasil, a Bioética iniciou-se nos anos 80 no campo da biomedicina e passou a ter 

um cunho de caráter acadêmico a partir da década de 90, com destacado interesse nas 

questões relativas à saúde pública. Preocupa-se em pautar as reflexões na forma de 

compreender e resolver antigos e novos desafios trazidos pela tecnociência no mundo da 

saúde humana. Assume o desafio de lidar com problemas advindos da desigualdade e 

exclusão social e aqueles trazidos pela revolução biotecnológica, que afetam a vida de toda 

uma sociedade (SCHRAMM et al., 2007; PESSINI, 2006). 

Zancanaro (2006) sinaliza a Bioética através do desenvolvimento de condutas 

racionais capazes de conduzir a ética pública em prol de uma educação para o coletivo. É um 

tipo de ética aplicada que promove reflexões sobre os valores que movem a sociedade de 

forma a ampliar as possibilidades de escolha que conduzam à liberdade. Sua área de atuação 

inicial voltada, principalmente, para as práticas biomédicas e biotecnológicas, ampliou 

consideravelmente a abrangência de seus temas. Desde 2005 vem marcando presença nos 

cenários acadêmicos e políticos, permitindo uma ampla discussão relativa às pessoas, aos 

povos e às nações, tais como a exclusão social, a vulnerabilidade, a guerra e a paz, o racismo 

e a saúde pública. A homologação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura) foi fundamental para essa mudança, sobretudo por passar a incorporar aspectos 

sociais e ambientais. Trata-se de um documento aprovado em Outubro de 2005 em Paris, 

considerando as posições distintas de diversos países sobre questões semelhantes relativas ao 

tema (GARRAFA, 2005). 

Santos e Garrafa (2011), ao analisarem essa Declaração, destacam que, no seu capítulo 

referente aos “Princípios”, existem artigos específicos que guardam relação com a ética 

universal proposta por Paulo Freire: dignidade humana e direitos humanos (art.3); respeito 

pela vulnerabilidade humana e integridade individual (art. 8); igualdade, justiça e equidade 

(art. 10); respeito pela diversidade cultural e pluralismo (art. 12); solidariedade e cooperação 

(art. 13); responsabilidade social e saúde (art. 14); compartilhamento dos benefícios (art. 15). 

Segundo Lepargneur (2006), o futuro de um país se constrói com base na educação, e 

o presente da humanidade se decide, essencialmente, em algumas disciplinas, entre as quais, a 
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Bioética. Assim, caberia a toda nação compreender as relações entre educação e bioética e 

observar a convergência entre os referenciais da bioética e aqueles da educação centrada nos 

valores que movem a sociedade. Sobretudo, a busca por uma melhor qualidade vida, através 

de relações mais justas e que tenham como eixo a dignidade humana, a autonomia e a justiça. 

Para além de interesses particulares, deve-se estimular o enfrentamento das dificuldades, 

considerando o interesse da comunidade. E, também, favorecer o desenvolvimento integral do 

ser humano, considerando o respeito às diferenças, o bem-estar coletivo e a formação de 

pessoas capazes de intervir como cidadãos.  

A filosofia kantiana mostra que o homem existe como fim em si e não simplesmente 

como meio. A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca, inseparável do ser 

humano. Portanto, não pode ser renunciada ou alienada, de forma que não se pode ter 

intenção de conceder dignidade a alguém, pois a mesma é inerente à condição humana. Todo 

ser humano é fonte e imputação de valores. Com consciência e vivência de si próprio, o 

homem corresponde-se com o próximo.  

Proclamada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos 

humanos. Em seu preâmbulo destaca o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e dos direitos iguais e inalienáveis que constituem o fundamento 

da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Consta em seu Artigo 1º: “todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 

agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” A esse respeito Rocha (2004) 

comenta que gente é tudo igual, mesmo tendo cada um a sua diferença, o que muda é o 

invólucro, o sofrimento é sofrido igual, e a alegria também é sentida. 

A primeira Constituição do Brasil a referir-se à questão da dignidade da pessoa 

humana, enquanto fundamento da República e do Estado Democrático de direito em que ela 

se constitui, foi a de 5 de outubro de 1988. Tem como finalidade um modelo de maior 

igualdade, liberdade, respeito e proteção ao ser humano. O princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana foi assegurado pela Constituição Federal devido à necessidade de apoiar e de 

proteger o indivíduo, diante de um Estado soberano (BRASIL, 1988). 

De acordo com Sarlet (2006, p. 59-60) a dignidade da pessoa humana pode ser 

conceituada como:  
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[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração que o faz por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos.  

 

Para esse autor não há a necessidade de que a dignidade humana seja expressamente 

concedida a cada homem, uma vez que já é característica intrínseca a sua existência. Enfatiza 

ainda que, apesar de não poder ser concedida, há a necessidade de sua proteção e de seu 

reconhecimento, por parte do Estado e da própria comunidade (SARLET, 2006). 

Apesar de reconhecer a dificuldade em definir o conceito de dignidade, Sarlet (2006) 

enfatiza que a dignidade é algo real, já que não se encontra grande dificuldade em identificar 

as situações em que é espezinhada e agredida. Com efeito, a dignidade parece desvelar-se 

claramente em determinadas situações concretas de violação. Não é algo a ser postulado ou 

reivindicado, pois decorre da própria condição humana. O que se pode exigir não é a 

dignidade em si, mas respeito e proteção a ela. Liberdade, justiça e solidariedade são valores 

que estão vinculados, indissociavelmente, à dignidade humana, porque constituem condições 

para a sua efetivação (CORRÊA DE ANDRADE, 2008). 

A dignidade garante a todas as pessoas o direito de realizar, de maneira autônoma, 

suas escolhas para que cada ser humano seja  tratado como um fim em si mesmo. Essa 

capacidade de autodeterminação abre caminho para decisões morais relevantes que permitam 

assumir a responsabilidade pelas suas deliberações. A visão da dignidade como autonomia 

valoriza o indivíduo, sua liberdade e seus direitos fundamentais de forma a estimular o 

pluralismo, a diversidade e a democracia. No plano dos direitos individuais a dignidade se 

expressa na autonomia privada, valorizando o respeito e a consideração entre os envolvidos. 

Já a dignidade vista a partir de um olhar heterônomo  se relaciona a valores compartilhados 

pela comunidade. A convivência entre essas duas perspectivas da dignidade é fundamental 

para assegurar e promover os direitos fundamentais (BARROSO, 2010). 

Acerca da palavra dignidade, achamos pertinente também apresentar os quatro 

sentidos principais distinguidos por Durand (2010, p. 303), dos quais ao terceiro dedicaremos 

especial atenção por acharmos que vai ao encontro do conjunto da nossa pesquisa: 
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a)Sentido social: refere-se à escala das honras oficialmente atribuídas em uma sociedade, em 

razão dos méritos pessoais ou da função que exerce; 

b)Sentido moral: está ligado ao sentido precedente e é sinônimo de valor moral, moralidade. 

Evoca coragem, lucidez, discrição; 

c)Um estado da pessoa: ou seja, a simples existência e aparência de uma pessoa, o espetáculo 

que ela oferece, podem ser motivo de incômodo, repulsa ou causa de mal estar para outros. O 

autor transcreve um trecho escrito pela socióloga Annick Barrau: “Em uma sociedade como a 

nossa, [...] amplamente dominada pela imagem [...] e pela aparência, tratar-se-á doravante de 

salvar uma última visão: a do indivíduo [...] livre tanto em sua morte como em sua vida”. 

Nesse sentido, digno é aquele que corresponde à imagem ideal da pessoa humana na 

sociedade, com uma imagem bela do corpo, ou ao menos aceitável, e um domínio de si, 

valorizando a independência e a autonomia; 

d)Um atributo essencial da pessoa: o direito ao respeito de todo homem e de toda mulher em 

razão de sua humanidade. 

Durand (2010, p. 307) nos leva a refletir sobre o sentido da palavra dignidade, 

rememorando as questões dos negros e índios na América Latina e da escravidão. Pontua 

ainda ser muito difícil, em certas circunstâncias, “reconhecer ao mesmo tempo a diferença do 

outro e a similitude que ele tem comigo”. Utiliza uma citação de Thomas de Koninck que 

consideramos de imenso valor para auxiliar no entendimento do fenômeno do bullying 

escolar:  

Quanto mais o outro parece diferente (etnia, condição social, costumes, religião, 

idade, estado de saúde, patrimônio genético...), menos possibilidade há de haver 

simpatia natural por ele. [...] Esse outro tem os mesmos direitos que eu pelo fato de 

ser humano; não se é mais ou menos “humano” nesse sentido (DE KONINCK, 

1995, p. 5-6).  

 

A dignidade, então, pode ser entendida como uma luz projetada em todo ser humano 

pela liberdade do sujeito moral. É uma qualidade que precisa ser vinculada vigorosamente ao 

corpo do homem no caminho ascendente ao humanismo e que, no plano ético, suscita o 

respeito. Simplesmente, ter consideração pelo outro, ter estima, reconhecê-lo realmente como 

outro, portador da mesma dignidade e humanidade que deve ser comum a todo ser humano 
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(DURAND, 2010). Esse autor reforça o sentido de que a pessoa humana é uma interioridade 

socializada, que amadurece por meio de aprendizagens múltiplas e através de redes de 

relações diversificadas, sempre condicionada pela corporeidade. 

1.3.3 Corporeidade 

A relação com a sua corporeidade nos faz refletir o quanto, contemporaneamente, o 

ser humano passa a ter um corpo ao invés de ser um corpo. No contexto da sociedade que se 

apresenta hedonista e consumista, o corpo pode ser comparado a uma mercadoria. Assim, 

movimentos sociais como a revolução sexual, as minorias raciais, o feminismo, o movimento 

hippie e a consciência dos direitos humanos fazem emergir, nesse contexto, a reflexão 

bioética que é plural e discute a dignidade humana. Portanto, caminha no sentido da 

compreensão do corpo humano nos diversos meandros da sociedade, diante do pluralismo 

cultural e moral. O corpo apresenta-se como um elo do ser humano consigo mesmo. Uma 

melhor compreensão da humanidade alinha-se ao resgate da corporeidade pela Bioética, como 

sinalizam Porto e Garrafa (2005). A corporeidade desempenha a função de filtro social para se 

pensar a moralidade, questão central para a percepção do mundo a partir das premissas da 

bioética. O corpo passa a ser referência na denominada cultura somática. Entretanto, o 

excesso de valor nele depositado torna-se prejudicial, podendo levar a consequências de 

cunho moral.  

Porto e Garrafa (2005) destacam a importância da Bioética nos campos público e 

coletivo, com vistas à priorização de políticas e a tomadas de decisão no sentido de privilegiar 

o maior número de pessoas durante o maior espaço de tempo possível, resultando nas 

melhores consequências. Já no campo privado e individual, sinalizam para a busca de 

soluções viáveis e práticas para os conflitos, considerando-se o contexto. Distinguem a 

corporeidade como marco teórico e conceitual da Bioética de intervenção e indicam que o 

reconhecimento do corpo como parâmetro para a intervenção ética não se limita à dimensão 

fisiológica, visto que:  

 

É a materialização da pessoa, a totalidade somática na qual estão articuladas as 

dimensões física e psíquica que se manifestam de maneira integrada nas interrelações 

sociais e nas relações com o ambiente. A escolha da corporeidade como marco das 

intervenções éticas se deve ao fato de o corpo físico ser inequivocamente a estrutura 

que sustém a vida social, em toda e qualquer sociedade (PORTO & GARRAFA, 2005, 

p.116). 
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Guy Debord (1997, p.13-19) em seu livro “A sociedade do espetáculo” expressa a 

seguinte ideia sobre sociedade: “uma organização social onde seus membros são obrigados a 

contemplar e a consumir passivamente as imagens de tudo o que lhes é projetado pelo capital 

como elemento faltante em sua existência real”. O espetáculo retrata a dramática substituição 

do real pelo ideal, possibilitada pela hegemonia midiática. O “eu” é exibido e examinado 

através do corpo, e a exposição do “eu” perante o outro é permanente. Os valores éticos 

fluidificam-se na mesma intensidade em que são valorizadas as mercadorias pré-determinadas 

pela sociedade do espetáculo. Em uma sociedade regida pela moral do espetáculo, o indivíduo 

pensa estar em busca de um desejo genuíno, quando, na realidade, busca as necessidades 

impostas pelo mundo regido pelo capital.  

 

1.4 CORPO E IMAGEM CORPORAL  

 

Nesta pesquisa sobre o bullying na universidade aprofundaremos as reflexões relativas 

aos conceitos de corpo e de imagem corporal, dada a aproximação da discussão com alguns 

aspectos referentes à ocorrência desse fenômeno. Esses conceitos foram discutidos em Costa 

(2013), tendo como pano de fundo o estudo do corpo e da imagem corporal na adolescência 

de alunos do oitavo ano de uma escola pública.  

Chamamos a atenção para o fato de termos, nas reflexões sobre a Bioética e sobre o 

estudo do desenvolvimento moral, autores que destacam a questão da corporeidade como 

abordado em Garrafa, (2005) e, também, a questão da imagem corporal, conforme estudado 

em Durand (2010) e Puig (2004). 

 

1.4.1 Corpo 

O ser humano, na história do pensamento filosófico ocidental, foi observado a partir  

do corpo e da alma, do conhecimento sensível e do conhecimento inteligível, do mundo da 

matéria e do mundo do espírito. A filosofia, ao iniciar uma reflexão a respeito do ser humano, 

num primeiro momento, o coloca no universo das coisas. Ele é um corpo, um objeto a mais. 

Todavia, percebe-se que o ser humano ultrapassa esse lugar e essa ponderação perde força na 



79 
 
 
 
 

medida em que seu estudo vem sendo apresentado, ao longo do tempo, de forma fragmentada 

em seu corpo, na sua vida moral e na sua função cognoscitiva (MARÍAS, 1975). 

A fragmentação do indivíduo, imposta pela ciência e legitimada pela 

multidisciplinaridade segundo a qual o corpo é compreendido, dificulta a construção de uma 

vida com qualidade e dignidade. A vida humana é injetada e revestida pelos poderes e saberes 

que caracterizam uma determinada época, acompanhando o desenvolvimento das 

transformações ocorridas nas sociedades, bem como pelas informações recebidas dentro de 

cada contexto social (SIBÍLIA, 2002). Tendo como referência o corpo, a vida se apresenta 

como um fato intra e intersubjetivo, no qual o consciente e o inconsciente, o biológico e o 

psíquico, o individual e o social, a natureza e a cultura se miscigenam a fim de dar o mais 

pleno sentido à existência de cada indivíduo. Além das diferenças de classe, de lugar de 

moradia e da geração a que pertencem, destaca-se a diversidade e o pluralismo cultural dos 

últimos anos, que chega através da mídia a todos os contextos sociais, e oferece um panorama 

variado e mutante que compreende comportamentos, referências, linguagens e formas de 

socialização diversas. 

 Na contemporaneidade, o corpo se elabora através da relação entre os seres humanos 

e a sociedade, refletindo questões marcadas pela valorização do consumo e do individualismo, 

na construção da identidade e da autoestima de cada indivíduo. É ponte de ligação com o 

mundo ao conjugar os diversos aspectos subjetivos, religiosos, políticos, econômicos, 

científicos, afetivos, não se deixando aprisionar por uma única abordagem, o que limitaria 

qualquer possibilidade de apreciação. É necessário reconhecer que somos um corpo 

mergulhado em complexos processos que nos fazem ricos em relação a sua consciência e 

pragmáticos nas atitudes que escolhemos (COSTA, 2013). De acordo com a visão científica, é 

idealizado como uma máquina, com engrenagens e sistemas fisiológicos, sujeito à 

manutenção e defeitos, estabelecendo o paradigma das especialidades e consolidando a visão 

do corpo objeto (LE BRETON, 2010). 

O conceito de imagem corporal está vinculado ao significado dos termos imagem e 

corpo. Estes conceitos apresentam uma dimensão ampliada se considerarmos a subjetividade 

de cada sujeito (FALCÃO et al., 2011). Para esses autores, a identidade social, também 

pautada na construção histórica e social dos sujeitos, é acompanhada pelas identidades 

somáticas que destacam códigos sociais de identificação, constantemente reconfiguráveis e 

imprimidos na imagem do corpo.  
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Ferreira (2007) pondera que, ao considerar-se a dinâmica de relação existente entre o 

corpo e a imagem corporal, compreende-se melhor a aproximação das Ciências Sociais em 

relação ao corpo como objeto de estudo. De acordo com esse autor, a busca por uma melhor 

compreensão do corpo nos processos de socialização aprimorou-se a partir de 1970, com base, 

essencialmente, em quatro fatores: (1) Estudos feministas de gênero que criticavam a 

naturalização das relações de dominação no corpo; (2) O desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas com grupos de faixas etárias específicas como jovens e idosos; (3) O crescente 

papel do mercado na construção/consumo do corpo e da personalidade e (4) A crescente 

intervenção da tecnociência no corpo. 

Assim, as reflexões sobre o corpo e a imagem corporal, no mundo contemporâneo, 

enquanto constructo sociocultural e espaço de construção da identidade devem ocupar as 

pautas de discussão no âmbito da educação, da bioética e da saúde coletiva. Numa observação 

histórica, pode-se ver que a linguagem do corpo tem sido a mais imediata e acessível, sendo 

seu saber de domínio coletivo, apesar das regras e códigos precisos que se transversalizam na 

subjetividade.  

Costa (2013) destaca que os estudos acadêmicos sobre o corpo e a imagem corporal 

intensificaram-se a partir dos anos 70, com base na centralidade que o corpo adquiriu na 

contemporaneidade. E que tem sido também crescente o volume de pesquisas destacando a 

necessidade de reflexão sobre as implicações das demandas sobre o corpo e sua imagem, no 

contexto das sociedades. Portanto, a procura por uma aproximação em relação aos jovens, 

sobretudo a partir de uma atitude de escuta e de respeito pela alteridade, para estabelecer 

pontes entre o cotidiano e as políticas de educação e saúde, torna-se cada vez mais presente. 

Atualmente, a aparência e a imagem pessoal se distinguem como reveladores do ser e 

da sua subjetividade. Maffesoli (1996) denominou a contemporaneidade como mundo 

imaginário, em razão da força das manifestações imaginárias, simbólicas, aparentes, 

instituindo a teatralidade como modo de vida, cujo primeiro lugar é ocupado pelo corpo que 

produz uma autoimagem, conferindo ao sujeito a possibilidade de contar uma história, de 

anunciar-se. À linguagem do corpo soma-se a linguagem verbal, ambas fundamentais na 

compreensão do processo do fenômeno do bullying no cenário da universidade. 

O corpo é a manifestação concreta do universal, essencial à manutenção do indivíduo, 

da cultura e da sociedade (PORTO & GARRAFA, 2005). Observamos que a função de 

comunicação do corpo se acentuou no século XX, com a força de uma cultura de imagem, 



81 
 
 
 
 

tornando-se meio da expressão da subjetividade. Os valores e signos são internalizados, 

contribuindo para a formação dos sujeitos, intensificados pelos meios de comunicação e 

publicidades. As identidades parecem estar se distanciando cada vez mais do vivido e do 

desejado para o projetado e fantasiado (MOTA, 2008).  

Sibília (2002) ressalta que as subjetividades contemporâneas são bombardeadas por 

uma infinidade de pulsões mutantes. Corpos e almas são construídos a partir dos catálogos 

atraentes, porém perecíveis e, portanto, sempre renovados, de modo a serem oferecidos no 

mercado, corroendo as bases estáveis da formação da identidade. Pacotes subjetivantes são 

apresentados nas mídias e nas vitrines para serem consumidos e descartados rapidamente, 

conformando identidades globalizadas flexíveis, que se alteram de acordo com os 

movimentos do mercado e na mesma velocidade. 

Cada indivíduo tem a sua subjetividade e se apropria das mensagens que recebe, 

intercalando-as com os diversos elementos que compõem seu meio cultural. As mensagens 

que atuam na constituição dessas subjetividades nunca são apreendidas do mesmo modo por 

dois indivíduos diferentes. Assim, torna-se interessante a observação em uma abordagem de 

causalidade circular, que vai não apenas dos meios aos sujeitos, mas também dos sujeitos aos 

meios (ALVES, 2012).  

O avanço da globalização, isto é, o mundo visto como um conjunto único de 

atividades interconectadas que não são estorvadas pelas fronteiras locais, provocou um 

profundo impacto político e cultural (HOBSBAWM, 2007). As alterações provocadas por 

esse impacto, tanto no nível individual como no coletivo, organizam a subjetividade 

determinando os padrões de identidade que estão presentes de maneira ativa em todos os tipos 

de relações. A família, a religião, a escola, a política e o trabalho estão perdendo força diante 

de um contexto social e histórico instável. Nesse sentido, é possível imaginar que muitos 

indivíduos estejam se apropriando do corpo como um meio de representação do eu. Para 

aprimorar a qualidade de vida individual e, por conseguinte a coletiva, torna-se fundamental 

favorecer a liberdade de tomar decisões e de ter autonomia (GOLDENBERG & RAMOS, 

2011). 

O conhecimento do corpo é fundamental na formação da identidade. Esse fator está 

diretamente vinculado a condições importantes do desenvolvimento do jovem como a 

autoestima, gerando um equilíbrio que proporcionará a formação estável de emoções e 

desejos, principalmente no interagir com o próximo, com o meio e consigo mesmo. A 
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autoaceitação corporal é o passo marcante para o estudante situar-se de forma segura no 

convívio com seus pares. Já o oposto, ou seja, a não aceitação do corpo, gera uma dificuldade 

que afetará diretamente as relações sociais e o processo de formação da autoestima (DEL 

CIAMPO & DEL CIAMPO, 2010), como se pode observar geralmente quando ocorre o 

fenômeno do bullying. Na visão desses autores, o corpo tornou-se um objeto de manipulação 

e de desejos, com a valorização da magreza entre as mulheres e da força entre os homens. 

Para Foucault (1987), o corpo é modelado por mecanismos de controle que o faz 

moldar-se às exigências da sociedade. São princípios militares, escolares, hospitalares, que 

exercem um controle disciplinando-o de forma a ampliar sua potência de utilidade, mas, em 

contrapartida, atenuando o poder em termos de obediência. Onde antes havia um controle 

moral, médico ou de exploração econômica, hoje há uma erotização como uma nova maneira 

de tentativa de controlar o corpo, funcionando como um controle-estimulação, com incitação 

à magreza e à beleza. 

Marcel Mauss (2003), desde 1926, preconizou que, para interpretar a relação 

indivíduo-sociedade, era necessário relacionar, imediatamente, o fisiológico e o social. Em 

seu estudo sobre as técnicas corporais, traduziu esse conceito como: “As maneiras pelas quais 

os homens de sociedade em sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seus 

corpos” (MAUSS, 2003, p. 401), estabelecendo um diálogo entre o campo das Ciências 

Sociais e o campo das Ciências da Saúde, em que determina ser o corpo uma construção 

simbólica e cultural.  

Esse autor destaca a necessidade de ser feito um inventário de todos os usos que os 

homens fizeram e continuam a fazer de seus corpos, ou seja, de todos os usos e apropriações 

do homem sobre seu corpo no percurso da história, distanciando-se da visão fragmentada ou 

instrumentalizada sobre esse corpo. Assim, o fundamento teórico principal para ele é que o 

homem, sempre e em todo mundo, faz uso de seu corpo como fruto de suas técnicas e de suas 

representações, ressaltando a ideia de educação ao entender que toda técnica corporal envolve 

um processo de aprendizado. 

Mauss (2003) igualmente chama atenção para a educação das crianças, repleta de 

detalhes, fundamentais na utilização do corpo humano, demonstrando o caráter sistemático 

das técnicas de utilizar o corpo e da relação do indivíduo com ele. Em todas as sociedades, de 

um modo geral, as crianças são atentas aos gestos e posturas que caracterizam um adulto, 

como o jeito de caminhar, sentar ou lidar com instrumentos, a forma de falar e o tom de voz, 



83 
 
 
 
 

que concorrem na elaboração da consciência corporal. A interação dos indivíduos com as 

técnicas se dá por estímulos ao longo da vida e o tempo e o espaço são marcantes nas 

diferentes fases de evolução do ser humano. A partir dessas observações foi possível perceber, 

com mais clareza, o quanto estão imbricadas questões de cunho social, psicológico e 

biológico no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Demonstrou que a existência de 

diferentes culturas não apenas explica, mas justifica a diversidade das técnicas do corpo. 

Destacou a importância da transmissão oral das técnicas corporais, pautadas na tradição e no 

fato do corpo ser o primeiro e o mais natural instrumento do homem.  

A sociedade produz, distintamente, de acordo com cada época e cultura, estereótipos e 

modelos de comportamento que se registram no corpo. Dessa forma, pode-se considerar cada 

gesto ou manifestação corporal como uma técnica com significados, na medida em que atende 

aos critérios estabelecidos pela tradição e também pela eficácia simbólica, ou seja, as técnicas 

corporais são transmitidas e vinculadas culturalmente entre os homens. Assim, ao abordarmos 

reflexões sobre o corpo, a partir da perspectiva de Marcel Mauss, temos a percepção de que 

elas devem ser orientadas para além da dimensão biológica e compreendidas como resultado 

das relações entre o homem e a sociedade. O pensamento desse autor pode ser considerado 

precursor de uma teoria sociológica sobre educação do corpo, calcado na premissa de que é a 

sociedade que determina o uso técnico do corpo (RODRIGUES, 2000). 

Pierre Bourdieu (2001) desenvolveu o conceito de violência simbólica para identificar 

formas culturais que impõem e fazem com que aceitemos como normal um conjunto de regras 

não escritas, nem ditas. Em sua obra La Distinction (1979), considera o uso social do corpo ao 

pontuar que hábitos corporais equivaleriam às condutas sociais e culturais próprias de 

comportamentos de uma determinada classe, funcionando como uma forma de distinção 

social.  

Para Bourdieu (2010, p. 38), a educação elementar tende a inculcar maneiras de postar 

o corpo ou uma de suas partes: 

 

 

Toda a nossa ética, sem falar em nossa estética assenta-se no sistema dos adjetivos 

cardeais, elevado/baixo, direito/torto, rígido/flexível, aberto/fechado, uma boa parte 

dos quais designa também posições ou disposições do corpo ou de alguma de suas 

partes. 

 

 

Com o propósito de delinear aspectos sobre a teoria da práxis de Bourdieu, no sentido 

de ampliar o olhar para a questão do capital cultural incorporado na abordagem do corpo e da 
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imagem corporal, observa-se que este capital, além de estar ligado ao corpo e implicar sua 

incorporação, demanda tempo e depende de um investimento singular por parte de cada 

indivíduo sobre si mesmo. Pressupõe um “ter” advindo do conjunto familiar que se torna 

“ser”. Torna-se parte integrante da pessoa, um habitus. Funciona como um capital simbólico 

na medida em que apresenta um grau elevado de dissimulação em relação ao capital 

econômico. No tocante à sua acumulação inicial, há que se considerar o peso das famílias 

dotadas de forte capital, pois influenciam desde a origem e constituem a forma mais velada da 

transmissão hereditária (BOURDIEU, 1979).  

O habitus se traduz num corpo socializado que agregou as estruturas imanentes de um 

mundo, ou seja, de um campo, elaborando não só a percepção, como a ação nesse mundo. 

Uma prática inserida no cotidiano sem ser colocada como objeto de pensar e que pode ser 

antecipada e incorporada pelos agentes que têm as tendências do jogo no corpo. Pode ser visto 

como um conhecimento adquirido, como hexis, que faz alusão a uma disposição incorporada e 

relaciona-se à motricidade ligada ao esquema postural, ao mesmo tempo singular e carregado 

de variadas significações e valores sociais. Coloca a questão da centralidade do corpo como 

local privilegiado de análise do sujeito social. Presume uma absorção de formas corporais e, 

consequentemente, posturais que, ao longo do tempo, se traduzem em informação capaz de 

dar uma visão de conjunto do indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Essa hexis se compõe 

de um capital corporal que corresponde não só a uma disposição e a uma trajetória 

individualizada, mas também a uma dimensão coletivizada (BOURDIEU, 1996). 

O corpo é um espaço de inscrição de condutas familiares e de classes sociais, é o 

suporte de uma construção de identidade que se dá pelo social sobre o indivíduo em seu 

movimento pela sociedade e que acaba por sedimentar um habitus relativo à sua história. Um 

determinado grupo social incorpora os elementos que constituem a realidade social e 

exterioriza os conteúdos simbólicos interiorizados, os traços de uma cultura comum que pode 

ser observada através do conceito de habitus. 

Ao analisar o conceito de habitus, Albuquerque e Sobrinho (2007) destacam que as 

dimensões do habitus (ethos, eidos e hexis), apresentadas no esquema gráfico a seguir não 

devem ser vistas como instâncias separadas. 
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Gráfico 1 – Relação entre Habitus e diferentes formas de capitais 

 

      
Fonte: gráfico adaptado, pela pesquisadora, a partir do esquema gráfico elaborado pelo Prof. Dr. Moisés Domingos Sobrinho, 

UFRN, (2001) . 

O ethos é a perspectiva ética que constitui um conjunto sistemático de princípios 

práticos, não necessariamente conscientes, ou seja, uma ética prática. Desperta, nos agentes, a 

necessidade de respeitar as normas e valores sociais, possibilitando uma convivência 

adequada às demandas da sociedade. Já o eidos refere-se a um sistema de esquemas lógicos e 

cognitivos de classificação dos objetos do mundo social, traduzindo-se em estilos de vida, 

julgamentos morais e estéticos. Quanto à hexis, permite a interiorização das práticas sociais e 

sua exteriorização corporal pelo modo de falar, gesticular, olhar e andar. Dessa forma, o 

habitus pode ser incorporado sob a forma de diferentes capitais (corporal, social, cultural, 

linguístico e material). Exemplificando, pode ser mencionado o modo de falar, respeitando as 

Habitus dos Indivíduos Universidade 
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normas hegemônicas ou a priorização de um corpo conforme os padrões estéticos mais 

valorizados de determinada época, promovendo uma inserção social distinta aos agentes que 

os detêm (ALBUQUERQUE  & SOBRINHO, 2007). 

Bourdieu (1979) atenta para a importância da educação primária realizada pela família 

e pelo grupo social na interiorização da hexis corporal, complementada pelo trabalho 

pedagógico, institucionalizado no sistema educacional. Enriquece o trabalho junto à educação 

quando promove o mais oculto e determinante social dos investimentos educativos que é a 

transmissão doméstica do capital cultural. Esse termo é empregado por Bourdieu (1979) como 

hipótese fundamental para explicar diferentes desempenhos escolares de alunos vindos de 

diferentes classes sociais. 

Esse autor faz a seguinte consideração:  

 

 
Essa definição tipicamente funcionalista das funções da educação, que ignora a 

contribuição que o sistema de ensino traz à reprodução da estrutura social, 

sancionando a transmissão hereditária do capital cultural, encontra-se, de fato, 

implicada, desde a origem, numa definição do "capital humano" que, apesar de suas 

conotações "humanistas", não escapa ao economicismo e ignora, dentre outras 

coisas, que o rendimento escolar da ação escolar depende do capital cultural 

previamente investido pela família e que o rendimento econômico e social do 

certificado escolar depende do capital social, também herdado, que pode ser 

colocado a seu serviço (BOURDIEU, 1979, p.3). 

 

 

O corpo, socialmente, é o suporte de uma construção de identidade, realizada pela 

estrutura social sobre a pessoa. Assim, as mudanças sucessivas pelas quais um indivíduo 

passa durante seu trajeto na sociedade, sedimentam um habitus relativo à sua história. Para 

Montagner (2006), o habitus mantém sua coerência e operacionalidade  de acordo com três 

lógicas distintas: a) Lógica de retenção: a absorção de formas corporais e de posturas que, ao 

longo do tempo, tornam-se um sistema de conhecimento e reconhecimento capazes de dar 

uma visão de conjunto do indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Essa sedimentação 

pressupõe a ação no tempo, a incorporação, o tornar-se corpo. Essa hexis é composta de um 

capital físico ou corporal, correspondente a uma disposição e a uma trajetória individual, mas 

também de uma dimensão coletivizada, de grupo; b) Lógica de mediação: a passagem entre o 

individual e o coletivo, do subjetivo ao objetivo, ocorre através de instâncias de mediação de 

ordem mental onde a percepção do mundo passa por uma individualização do vivido 

cotidianamente; c) Lógica de classificação: indica um caráter ativo que, essencialmente, se 
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apresenta como um espaço de iniciativas. É o lugar, por excelência, da atuação individual e 

criativa, através da qual os indivíduos projetam sua especificidade e sua criatividade. 

Compreende-se que o uso social do corpo é resultado das condutas físicas dos sujeitos, 

orientados por uma cultura somática que manifesta as condições objetivas de uma cultura. 

Referências como hábitos de alimentação, sentimentos de dor, sensações corporais e atributos 

de beleza para definir os usos sociais do corpo nas mais diversas classes sociais devem ser 

observadas (BOLTANSKI, 2004). Em paralelo, observa-se, na contemporaneidade, um 

exagerado culto ao corpo perfeito, o que, provavelmente, pode definir os comportamentos dos 

sujeitos e suas relações sociais.  

A estética física é cada vez mais orientada e esculpida pela cultura, pelos valores 

sociais e pelos sonhos. Vigarello (2006) considera o corpo uma argila que se molda à vontade 

da cultura física e aos cuidados da beleza. A percepção do corpo, hoje, leva a um pensamento 

na construção dos sentidos que lhe são atribuídos, na medida em que se está em uma 

sociedade informatizada e midiatizada, onde tudo é transformado em produto que atenda às 

exigências do mercado e é fruto de uma produção simbólica de acordo com o desejo do 

consumidor. 

Assim como as roupas e outros objetos de consumo são produzidos em série, o corpo 

também o é, ou seja, atende aos interesses determinados pelo mercado e pelos anúncios 

publicitários, traduzindo um ideal de beleza construído e favorecendo o desenvolvimento da 

personalidade a partir da imagem. A influência da aparência expande a possibilidade de 

ascensão social e a imagem do corpo passa a ser, cada vez mais, uma marca de 

individualidade. O padrão de beleza associado ao consumo se estabelece, no século XXI, de 

acordo com a pluralidade de estilos ditados pela sociedade. O desenvolvimento de parâmetros 

estéticos, na elaboração da imagem a respeito do corpo, se acentua e assinala para questões 

que envolvem a ética.  

Daólio (1994) afirma que o corpo é uma dimensão da cultura, já que cada sociedade se 

expressa diferentemente por meio de corpos diferentes.  Não se pode portanto pensar o corpo 

somente biológico, visto que é um patrimônio universal sobre o qual a cultura escreve 

diferentes histórias. Homens de diferentes nacionalidades apresentam semelhanças físicas. 

Mas, para além das semelhanças ou diferenças físicas, existe um conjunto de significados que 

cada sociedade escreve nos corpos dos seus membros ao longo do tempo.  
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 Para Silva e Gomes (2008) o pertencimento a um grupo social valorizado pode ser 

visualizado na forma do corpo, manifestando uma sociedade regida pelo olhar exterior, 

elaborando os padrões culturalmente impostos, de forma que  a preocupação exagerada com a 

aparência e o aumento da insatisfação com o corpo, principalmente com o peso, tem sido 

objeto de muitos estudos científicos. Brandl Neto e Campos (2010) destacam que, quando a 

pessoa se sente com a autoimagem distorcida, há um sentimento de constrangimento, 

resultante da preocupação da avaliação dos outros sobre sua forma física real ou imaginária, 

que se revela como um tipo de ansiedade social possivelmente relacionada à timidez e à 

vergonha. 

A sensação de integridade do corpo não é produto do acaso, mas sim do amor próprio. 

Quando as tendências destrutivas prevalecem, o corpo se dispersa, de forma que estaremos 

sempre reconstruindo a imagem corporal (SCHILDER, 1999). 

 

1.4.2 Imagem Corporal 

A imagem corporal é a figura do corpo humano formada na mente. É um fenômeno 

singular, estruturado na experiência existencial e individual do ser humano consigo mesmo, 

com as outras pessoas e com o universo. As sensações que nos colocam em contato com o 

mundo e com nós mesmos ficam memorizadas em nosso córtex cerebral e em nosso corpo, 

criando uma espécie de mosaico perceptivo. Esse mosaico contém sensações táteis, auditivas, 

visuais, olfatórias, proprioceptivas, motoras e tantas quantas forem as experiências corporais 

armazenadas combinadas com componentes emocionais e cognitivos que se contextualizam 

no tempo e no espaço. Todos esses fatores são acionados quando captamos a imagem corporal 

na nossa mente (TAVARES, 2003). 

As questões relativas à imagem do corpo somam-se ao já conhecido dualismo corpo 

mente e são fundamentais nesta relação. Estão presentes no âmbito da saúde, influenciando na 

construção da identidade e no conhecimento que o sujeito tem de si e de seu próprio corpo, e 

agrupam sentidos fisiológicos, sociais e biológicos. Não existe imagem corporal coletiva, 

entretanto, os seres humanos estruturam a sua imagem corporal em um intercâmbio contínuo 

com as outras pessoas e instituições. De acordo com Schilder (1999), o desenvolvimento 

pleno da personalidade do outro e de seus valores somente é possível através do corpo e da 

imagem corporal. A preservação, a construção e a estruturação da imagem corporal deste 
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outro se torna signo, sinal e símbolo do valor de sua personalidade integrada. A preservação 

da imagem corporal de outra pessoa é, em si, um valor ético.  

A pesquisa da imagem corporal surgiu entre os neurologistas, no início do século XX, 

através de pesquisas relacionadas com a área biomédica, considerando o corpo biológico e 

tendo como sustentação a noção de esquema corporal sugerida pelo neurologista britânico 

Henry Head. Somente incorporou os aspectos de cunho afetivo e social a partir dos estudos do 

médico, psiquiatra e filósofo austríaco Paul Schilder que, em 1923, para indicar, 

simultaneamente, as representações conscientes e inconscientes da posição do corpo no 

espaço, levou em consideração os aspectos fisiológicos, sociais e os referentes à libido.  

Para Schilder (1999) a postura corporal, a percepção de si e de seu corpo, atreladas às 

emoções e à personalidade singulares se revelam pelas ações que, somadas aos desejos, 

desempenham primordial importância no caminho para o autoconhecimento de cada sujeito. 

A projeção da imagem corporal, no meio social, leva a identificações através das emoções e 

da atitude em relação ao corpo dos outros indivíduos. Partindo do conceito de imagem 

corporal grupal, o autor afirma que a preocupação com a dimensão corporal, apresentada 

pelas pessoas que cercam o indivíduo, interfere de modo fundamental na elaboração da 

imagem corporal desse indivíduo. As experiências e sensações obtidas em ações e reações às 

relações sociais também contribuem para a estruturação da imagem corporal. 

 

Segundo este autor: 

 

A atitude em relação às várias partes do corpo pode ser determinada pelo interesse 

que as pessoas que nos cercam dão a nosso corpo. Elaboramos nossa imagem 

corporal segundo as experiências que obtemos através das ações e atitudes dos 

outros. As ações dos outros podem provocar sensações, quando estes nos tocam ou 

manipulam. Mas também podem nos influenciar através de palavras e ações que 

atraem nossa atenção para determinadas partes do seu corpo e do nosso. 

(SCHILDER, 1999, p.190). 

 

 

Tavares (2003) define imagem corporal como a maneira pela qual o indivíduo se 

percebe e se sente em relação ao seu próprio corpo. Essa imagem remete ao sentido das 

imagens corporais que circulam na comunidade e se constroem a partir de diversos 

relacionamentos que ali se estabelecem. Isso significa que, em qualquer grupo, sempre existe 

uma imagem social do corpo que é, portanto, um símbolo que provoca sentimentos de 
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identificação ou rejeição dos sujeitos em relação a determinadas imagens. Eis aqui uma 

reflexão interessante que nos orienta o pensamento em relação aos casos de bullying.  

As necessidades de ordem social ofuscam as necessidades individuais. Somos 

pressionados em numerosas circunstâncias a concretizar, em nosso corpo, o corpo ideal de 

nossa cultura. É um constructo que considera as percepções do indivíduo sobre si mesmo e 

sobre a relação que ele mantém com a sociedade e abrange todos os aspectos vivenciados e 

por meio dos quais conceitua seu corpo. 

Dolto (2001) distingue o termo imagem corporal como uma representação 

inconsciente do corpo. Segundo essa autora a imagem do corpo é particular para cada um, 

pois está ligada ao sujeito, a sua história e sua relação com o meio em que vive. Os indivíduos 

aprendem a avaliar seus corpos através da interação com o ambiente, assim sua autoimagem é 

desenvolvida e reavaliada continuamente ao longo da vida.  

Compreende-se que a imagem corporal sustenta de modo essencial a individualidade e 

é ponto de partida para o desenvolvimento da identidade da pessoa. São as sensações internas 

e externas da vivência do sujeito combinadas com as significações dessas vivências para esse 

ser. Está em constante alteração, pois sofre influência dos estados emocionais e da interação 

com os outros seres. Está relacionada com o social e, por isso, é formada e aceita pelo contato 

com outras personalidades físicas (FREITAS, 2004). 

Na imagem corporal estão presentes os afetos, os valores, a história pessoal expressada 

nos gestos, no olhar e no corpo em movimento. A imagem corporal reflete a história de uma 

vida, o percurso de um corpo cuja percepção se integra e marca a existência do ser no mundo 

a cada instante. Utiliza-se sempre das novas experiências, sendo o resultado do diálogo do 

homem com o universo. Por ser reflexo da sociedade na qual o ser humano se insere, muitas 

vezes, é inibida em função da cultura e pressão de ordem social. Desde o início das pesquisas 

sobre a imagem corporal, havia uma tendência de esses estudos serem realizados de forma 

isolada, o que levou ao uso de nomenclaturas divergentes com a utilização de termos como 

"imagem corporal", "conceito corporal", "esquema corporal" e "percepção corporal” 

(TURTELLI, 2003). 

Thompson et al. (1998) sublinham que a multiplicidade de pesquisas gera diferentes 

conceitos relacionados aos estudos da imagem corporal, como por exemplo satisfação com a 

aparência, estima corporal, orientação pela aparência. Schilder (1999), ao considerar o 

dinamismo da imagem corporal, destaca como as experiências corporais do ser humano em 
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movimento incorporam-se às mudanças que ocorrem nessa imagem. Foi o pioneiro, ao lado 

de  Seymour Fisher, nos estudos e construção consolidada de um novo paradigma na 

abordagem do tema, através da perspectiva sistêmica e integrada do ser humano em sua 

totalidade. Dessa forma, torna-se essencial reconhecer a incapacidade de se visualizar o 

fenômeno de forma completa, salientando que o que vem à tona são os  traços mais 

marcantes, sem negar a dimensão da história e do momento atual (TAVARES, 2003). 

Schilder (1999) aborda a existência do corpo de carne e osso atrelado às emoções e 

angústias num mundo de relações cujo espaço interno é o privado e o externo é o público, 

atentando para considerar o afeto, o comportamento e o pensamento de forma concomitante 

no ser humano. Nessa relação há o que se deixa no outro, o que se retém do outro e o que se 

mantém privado, no particular. Destaca três aspectos importantes em relação ao estudo da 

imagem corporal: a)base fisiológica, que considera as experiências corporais do indivíduo, ou 

seja, informações sensoriais e provenientes dos músculos; b) estrutura libidinal, abordando 

questões como o narcisismo, a dor, a libido e o medo; c) abordagem sociológica, para mostrar 

como a imagem corporal ultrapassa os limites do corpo. 

Especificamente, a respeito da sociologia da imagem corporal, Schilder (1999) destaca 

o espaço, as pessoas e os objetos que cercam o sujeito em sua relação com o mundo, 

enfatizando aspectos sobre a curiosidade, a beleza, a imitação, a distância social e a 

identificação. A partir de seus estudos foi possível considerar a importância da cultura, das 

atitudes e dos sentimentos, constituindo um conceito multifacetado de imagem corporal. 

Também chamou a atenção para a beleza, a aparência e a atratividade.  

Tavares (2003) salienta a importância das seguintes proposições destacadas nos 

estudos de Schilder: 

a) A imagem corporal nunca é um fenômeno isolado;  

b) A imagem corporal de cada um de nós está sempre cercada por outras imagens corporais de 

outras pessoas; 

c) O que determina a relação entre uma imagem corporal e outra é o quanto o espaço físico e 

as emoções de cada sujeito contribuem para o seu afastamento ou para sua proximidade; 

d) As imagens corporais são sociais: há sempre o acompanhamento de uma outra imagem na 

imagem corporal de cada um; mas, nem por estarem relacionadas, a imagem corporal do outro 
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explica a imagem corporal do sujeito, ou seja, mantêm uma relação de igual importância e são 

independentes entre si; 

e) Pode-se integrar parte ou totalidade das imagens corporais das outras pessoas à nossa 

própria imagem corporal; 

f) O modelo postural do corpo não é estático e depende das diversas circunstâncias da vida. 

Consideramos oportuno ressaltar as cinco grandes linhas de pesquisa, segundo Tavares 

e Campana (2009), diferenciando-se entre si em perspectivas, para um melhor entendimento 

da imagem corporal.  

a) Perspectiva social, com foco na aparência física e atrelada à importância dos valores 

culturais na percepção dos sujeitos uns pelos outros. Cada cultura determina o que é atraente, 

mantendo similaridade entre os povos que a comungam; 

b) Perspectiva psicodinâmica, em que a imagem corporal é a representação mental do próprio 

corpo. Os sujeitos, incapazes de expressar os sentimentos, fazem do corpo a linguagem do que 

não se consegue expressar com palavras; 

c) Perspectiva cognitivo-comportamental,  destaca a importância cognitiva, emocional e 

comportamental que o corpo tem para autoavaliação; 

d) Perspectiva da teoria do processamento de informação, em que a imagem corporal é um 

tipo de predisposição cognitiva que é determinada e ao mesmo tempo determina outros 

processos cognitivos, como o conhecimento e o comportamento; 

e) Perspectiva neurológica, que aprofunda as pesquisas sobre consciência corporal e membros 

fantasmas
14

. 

A imagem corporal se comporta como o grau de satisfação ou insatisfação em relação 

ao corpo. Pessoas que têm uma boa percepção e integração da imagem corporal interagem de 

                                                           
14

Membro fantasma é a experiência de possuir um membro ausente que se comporta similarmente ao membro 

real. A sensação da presença do membro ou do órgão, após a sua extirpação, é descrita por quase todas as 

pessoas que sofreram amputação. Muitas vezes está associada a dor que varia em intensidade e duração 

(ROHLFS & ZAZÁ, 2000). 

 



93 
 
 
 
 

maneira mais harmônica com o ambiente, são mais independentes, mais esforçadas, definem 

objetivos mais claros para suas vidas (BLAESING & BROCKHAUS, 1972). 

Apresentamos a seguir o modelo integrativo de percepção, no qual é essencial captar o 

que se vê e interpretar o que é visto, de acordo com a identidade corporal do sujeito. 

 

Quadro 2: Esquema do modelo integrativo de percepção.  

Sensação                                                                                     Cognição 

O que é detectado pelos órgãos sensoriais.                          Crenças, esquemas, conhecimento                   

                                                                                                     prévio e atitudes individuais.                                                                                                   

 

 

Percepção 

                                      O que é visto ou organizado em nível consciente. 

Fonte: Reproduzido de Tavares e Campana (2009, p. 64). 

 

Cury (2005) salienta que, na atual sociedade brasileira, não estar bonita pode 

constituir-se em fracasso, levando à perda da autoestima e à insegurança. A dependência da 

autoestima feminina em função da aparência torna as mulheres mais vulneráveis à imagem 

corporal negativa e aos seus efeitos (CASTILHO, 2001). A insatisfação da mulher com o seu 

corpo tem sido evidenciada tanto em estudos realizados no Brasil como, por exemplo, nos de 

CAMARGO, GOETZ & BARBARÁ (2005), MALYSSE (2003), TAVARES (2003), quanto 

em outros países do mundo: KALIN, MORRISON & MORRISON (2004), MCCABE & 

RICCIARDELLI (2003), WEBSTER & TIGGEMANN (2003), caracterizando, assim, o 

descontentamento com a imagem corporal como um fenômeno típico da sociedade ocidental. 

Novaes e Vilhena (2003) ressaltam o quanto a imagem da mulher e do feminino continua 

associada à beleza, havendo cada vez menos tolerância para os desvios nos padrões estéticos 

socialmente estabelecidos.  

Os jovens encontram-se num período do ciclo de vida marcado por mudanças 

psicológicas, emocionais, somáticas e cognitivas e pelo aumento da preocupação com a 

aparência física. Nessa fase crítica de formação da identidade é importante considerar o risco 

de insatisfação corporal. Estudos com escolares brasileiros têm descrito uma grande 
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prevalência de insatisfação com o próprio corpo e, muitas vezes, com o objetivo de diminuir o 

peso corporal assumem atitudes que põem em risco a própria saúde. (FERRIANI et al., 2005; 

FONSECA, SICHIERI & VEIGA, 1998). 

Lopes Neto (2005) destaca que o medo, a tensão e a preocupação com sua imagem 

podem comprometer o desenvolvimento acadêmico do estudante, além de aumentar a 

ansiedade, a insegurança e o conceito negativo de si mesmo. Puig (2004) salienta a utilização 

de trabalhos com a imagem corporal para o aprofundamento da discussão sobre as práticas 

morais de reflexividade. Seus estudos sobre as práticas sociais e morais proporcionam 

profunda reflexão sobre a importância de se considerar o cenário estudantil como local 

privilegiado para o desenvolvimento dessas questões.  

 

1.4.3 Desenvolvimento da Imagem Corporal 

A evolução da imagem corporal pode ser observada a partir dos dois anos de idade, 

quando o bebê já passou pela importante fase do espelho, e quando a noção do corpo deixa de 

ser fragmentada para ser compreendida como uma unidade. Ressalta-se que a elaboração da 

imagem corporal não deve ser limitada a imagens visuais, mas que sua construção se 

desenvolve como fruto da incorporação de experiências vivenciadas ao longo da existência de 

cada indivíduo (LE BOULCH, 1987).  

Gradativamente, com o desenvolvimento, as crianças começam a se preocupar sobre 

como sua aparência é vista pelos outros. Os jovens vão observando como a sociedade lida 

com as variadas características físicas, e a imagem corporal vai se estabelecendo. Deve-se 

ressaltar o fato de como eles observam a maneira como sua aparência corporal se adapta ao 

modelo que lhes é transmitido, o que traz consequências aos sentimentos de autovalor 

(CASTILHO, 2001). 

Aos seis anos de idade a criança não só reconhece seu corpo como tem clareza e 

consciência de sua imagem corporal. Nesse período, sua identidade se torna mais forte, existe 

aprimoramento no senso de iniciativa, senso de culpa e existe grande aprimoramento das 

habilidades motoras. Com o ingresso da criança na escola, seu ambiente social se expande e 

os contatos sociais com os outros passam a ter influência na sua imagem corporal. Porém, é 

na adolescência que a comparação com o outro se torna fundamental. Nessa fase, seu 

autoconceito está relacionado com a aprovação e a valorização que tem por parte do outro. A 
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cultura e os aspectos idealizados pelos jovens também terão grande influência na formação da 

imagem corporal. No adulto jovem o senso de identidade se consolida, porém a imagem 

social ainda permanece vinculada à imagem corporal. Uma imagem saudável do corpo requer 

estar dentro dos padrões culturais e ter a valorização do outro, principalmente do sexo oposto 

(DEMPSEY, 1972). 

Diante dessa compreensão, observa-se que a imagem corporal, desde a infância, se 

desenvolve pelo reconhecimento corporal, pela percepção do movimento, pelo contato com o 

outro e pela influência da sociedade e da cultura. Assim, nesta linha de raciocínio, achamos 

pertinente abordar, a seguir, pontos relativos à família e à mídia no intuito de melhor 

compreender o desenvolvimento da imagem corporal do jovem, considerando o meio em que 

vive e as influências as quais estão expostos. 

A família, em conjunto com a escola, constitui uma estrutura crucial para a vida dos 

jovens, atuando ambas, sobretudo, como coadjuvantes no desenvolvimento de habilidades 

importantes que poderão ajudá-los a lidar com as pressões do cotidiano e a fazer a transição 

até a idade adulta com sucesso (WHO, 2012). Há características que são mantidas e 

transmitidas ao longo das gerações, sejam elas culturais, educacionais, comportamentais ou 

espirituais, e que determinam a pluralidade dos indivíduos. Valores éticos e humanitários são 

agregados, contribuindo para o aprofundamento das relações de solidariedade que muito 

contribuirão para a inserção dos jovens na sociedade (FERRARI & KALOUSTIAN, 1994).  

Observamos que a família, em sua estruturação, vem se alterando ao longo do tempo. 

O modelo nuclear (pai, mãe e filhos), considerado anteriormente o alicerce das relações 

sociais e econômicas, passou a ter novas conformações não só em relação aos seus 

componentes, como também no que diz respeito ao espaço físico ocupado por seus membros. 

Essa pluralidade de maneiras de organização familiar faz com que não se afirme um único 

modelo como referência social. Rocha (2002) considera que a família se reveste de 

características positivas e negativas e tem componentes afetivos, de apoio e solidariedade aos 

jovens, embora também possa apresentar normas rígidas que levem a conflitos e 

ambiguidades.   

A identidade dos jovens constrói-se ao longo do tempo e, em seu processo de 

desenvolvimento, precisa da contribuição das pessoas com quem convive, as quais funcionam 

como um referencial, como os familiares e os amigos. Essa construção da identidade pode ser 

influenciada, também, pelo que a mídia dita, uma vez que esta produz estilos de vida e modos 
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de comportamento (FISCHER, 2000). Refletir sobre a ingerência que os meios de 

comunicação exercem sobre os jovens, em um mundo dinâmico com constantes mudanças, 

torna-se essencial na compreensão de seu processo de identificação. Sabemos que a 

socialização, ou seja, o processo pelo qual o indivíduo assimila valores e atitudes, ocorre 

durante toda a vida, mas, essencialmente, na juventude. Como parte desse processo, destaca-

se o papel da mídia, especialmente, dos meios de comunicação, como a televisão e a internet. 

Dessa maneira, os valores que a cultura vigente confere ao corpo, num determinado momento, 

influenciam na construção da imagem corporal do indivíduo. 

Valladares (1997) destaca que a comunicação é um processo social fundamental. Uma 

mudança importante na comunicação humana acompanha sempre uma transformação social 

de envergadura. Os meios de comunicação veiculam programas com informações sobre o que 

as pessoas comem, o modo de agirem e o mundo da moda, exercendo grande influência nos 

jovens na elaboração da imagem corporal. Considera-se ainda o tempo que um jovem 

despende em frente a um aparelho de TV ou de um computador. Além de influir na questão 

do conteúdo transmitido, tem consequências na questão do sedentarismo, pelo período em que 

o corpo fica imóvel em frente ao aparelho. Indivíduos jovens, de ambos os sexos, são 

concebidos no papel de grandes consumidores. Essa autora ainda considera que o que se 

transmite na mídia é apreendido pelas pessoas, haja vista a enorme quantia gasta pelas 

empresas em propagandas veiculadas, normalmente associadas à juventude e à beleza.  

Damasceno et al. (2006) sustentam que a insatisfação com a imagem corporal aumenta 

à medida que a mídia expõe corpos belos, o que, ultimamente, tem provocado uma corrida à 

procura do modelo ideal. As mídias definem o que influencia os indivíduos, apontando para 

imagens, muitas vezes distantes daquelas da realidade dos indivíduos. Silva e Gomes (2008) 

salientam que a TV brasileira tem se constituído em um instrumento político, com força de 

persuasão avassaladora, forjando os costumes sociais e inculcando valores, crenças e códigos 

éticos com uma eficácia e rapidez absolutamente novas na história. 

Para Fischer (2008), a produção de sujeitos, atualmente, estaria bastante relacionada à 

experiência cotidiana, em particular dos mais jovens, com as imagens e os textos disponíveis 

nos meios tecnológicos de informação e comunicação. A mídia reforça a ditadura da beleza. 

Muitos jovens sofrem com a procura por um corpo belo, exposto na mídia. Isto ocorre 

principalmente com o público feminino. Já os homens, na atualidade, valorizam músculos 

definidos e fortes, muitas vezes utilizando substâncias prejudiciais à saúde, a exemplo dos 
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anabolizantes. Os meios de comunicação, através das propagandas de produtos de beleza, 

veiculam certa credibilidade aos telespectadores que estão à procura de resultados 

satisfatórios em busca do padrão do corpo veiculado (MATTOS, 2007). 

 

CAPÍTULO 2 

2. MÉTODO  

2.1 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi elaborada de acordo com os preceitos da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que 

regulamenta a ética de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Foi aprovada, em 

setembro de 2015, pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antônio Pedro (instituição associada 

ao PPGBIOS), vinculado à Plataforma Brasil – Ministério da Saúde. A Plataforma Brasil é 

uma base nacional e unificada de registros de pesquisas, envolvendo seres humanos para todo 

o sistema CEP/CONEP.  

De acordo com as recomendações previstas na Resolução CNS/MS 466/2012, foi 

elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinado pelos alunos 

participantes (Apêndice 3). Ficou claro o caráter voluntário da participação e a garantia do 

anonimato dos participantes, sem envolver nenhuma forma de pagamento ou custo. 

Assegurou-se o direito dos estudantes retirarem-se a qualquer momento da pesquisa, sem 

nenhum tipo de prejuízo, e ficou estabelecido o sigilo absoluto de todas as informações, de 

maneira que qualquer dado capaz de identificar os estudantes foi omitido na divulgação dos 

resultados. Para garantir a confidencialidade das informações em todas as etapas dessa 

pesquisa, utilizou-se um sistema de códigos no qual cada jovem recebeu uma identificação 

com a letra E, seguida de um número.  

Considerou-se, também, a hipótese de risco mínimo para os participantes,  devido à 

possibilidade de ocorrer algum tipo de constrangimento ao comentarem aspectos de sua vida 

pessoal. Devido à natureza do problema estudado e sua possível relação com episódios 

geradores de sofrimento buscou-se, também, disponibilizar aos participantes um momento de 

escuta, caso sentissem necessidade de falar individualmente com a pesquisadora a respeito de 
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seus questionamentos no momento da aplicação do questionário, o que não foi solicitado. 

Neste caso, havendo necessidade, o aluno poderia ser encaminhado ao Serviço de Psicologia 

Aplicada da universidade onde foi realizada a pesquisa. Todos os participantes concordaram 

em responder a todas as questões formuladas, sem apresentarem nenhum tipo de 

constrangimento. As dúvidas surgidas na interpretação do enunciado de alguma questão 

específica eram pontuadas sem problemas. Portanto, não foi preciso recorrer ao serviço acima 

mencionado. 

A pesquisadora esteve sempre disponível para esclarecer quaisquer dúvidas, a 

qualquer momento após a aplicação do questionário, através dos telefones mencionados no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como quaisquer esclarecimentos poderiam 

ser obtidos junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, através do telefone e e-mail do CEP informado no TCLE.   

 

2.2 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa de natureza aplicada e objetivos 

descritivos e exploratórios, que utilizou como procedimentos  as pesquisas de natureza teórica 

e de campo.  

A pesquisa qualitativa tenciona o aprofundamento da compreensão de um grupo social 

ou de uma organização. Busca o entendimento e a explicação da dinâmica das relações 

sociais. O objetivo da amostra, independentemente do seu tamanho, é o de produzir 

informações significativas e ilustrativas que permitam produzir novas informações 

(DESLAURIERS & KÉRISIT, 2008).  

 

Sublinhamos as ponderações de Densin e Lincoln (2006, p. 19-23), quando afirmam 

que: 

 
O pesquisador qualitativo costura, edita e reúne aspectos da realidade, um processo 

que gera e traz uma unidade psicológica e emocional para uma experiência 

interpretativa [...] A pesquisa qualitativa implica uma ênfase sobre as qualidades das 

entidades, dos grupos e das pessoas e sobre os processos e os significados que não 

são examinados ou medidos experimentalmente em termos de quantidade, volume, 

intensidade ou frequência. […] Os pesquisadores enfatizam a natureza repleta de 

valores da investigação. 
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O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os seguintes procedimentos: a) 

Revisão de literatura acerca da proposta de investigação; b) Coleta de dados através da 

elaboração e aplicação de questionário, além da observação participante; c) Tratamento de 

dados: investigação qualitativa, com base na técnica de Análise de Conteúdo, através da 

eleição de categorias e subcategorias de análise. 

Para a organização do referencial teórico, primeiramente, em relação às pesquisas 

voltadas para o estudo do corpo e da imagem corporal, a revisão de literatura foi feita com 

base em consulta ao LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), à BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), ao SCIELO (Scientific Electronic Library 

Online) e ao Google Acadêmico nos anos de 2010, 2011,2012 e 2013.  Foi encontrado um 

total de 7179 artigos, dos quais 116 foram selecionados, através do título e das palavras-

chave, para leitura e análise numa etapa posterior (APÊNDICE 1).  

Em relação aos estudos relativos ao bullying foram utilizados os bancos de dados da 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do Proquest (Base 

de dados em formato eletrônico com sede em Michigan). A opção, também, por teses e 

dissertações acadêmicas representou um recorte congruente com uma análise qualitativa 

cuidadosa e assegura um grau de institucionalização das conclusões encontradas. O recorte 

temporal da pesquisa no Proquest foi de 1973 (ano de publicação da obra seminal de Dan 

Olweus sobre bullying) até 2013.  Primeiramente, selecionamos as teses e dissertações que 

continham a palavra bullying no título. Em seguida, escolhemos as que no abstract continham 

a palavra “school” (em português “escola” ou “escolar”). Esse procedimento foi suficiente 

para separar os trabalhos de bullying escolar dos outros tipos de bullying. A análise da 

experiência de outro país como os EUA, que já vinha estudando o bullying há mais tempo, e 

com um número significativo de casos, trouxe insights relevantes à pesquisa. Encontramos, 

no Proquest, 270 trabalhos, dos quais selecionamos 38. A análise da produção disponível no 

banco de teses e dissertações da CAPES revelou, a partir de uma pesquisa utilizando-se a 

palavra bullying, em maio/2014, o seguinte quantitativo: 77 trabalhos (11 teses e 66 

dissertações). Destas, selecionamos 4 com a palavra bullying no título e 7 sem esta palavra no 

título (APÊNDICE 1).  

O estudo sobre o tema do bullying escolar na universidade e sua relação com o 

desenvolvimento moral e com a imagem corporal foi ampliado através de pesquisas em livros 

e artigos científicos, além das teses e dissertações. O conteúdo estudado na disciplina Teorias 
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do Desenvolvimento Moral, no primeiro semestre de 2014, foi fundamental para a aquisição e 

para o aprimoramento do embasamento teórico sobre o tema do desenvolvimento moral. 

 

2.3 LOCAL DA PESQUISA DE CAMPO 

O cenário para realização do trabalho de campo foi um curso de Medicina de uma 

Universidade pública no Brasil
15

. A escolha desta instituição justificou-se porque os 

estudantes são oriundos de diferentes cidades do país, compondo um leque diversificado de 

jovens e, também, por ter notável expressão na região em que está situada.   

A pesquisadora já havia cursado no período em que realizou o mestrado, em 2012, a 

disciplina de estágio docência em um curso de Medicina de uma instituição pública. Naquela 

ocasião, foi possível perceber situações de bullying, motivando o interesse pelo 

desenvolvimento do tema, nesse tipo de curso, na presente pesquisa. Foi essencial observar 

não somente a receptividade dos alunos diante do tema proposto, mas também tentar captar 

suas expectativas em relação às questões abordadas, com o objetivo de melhor compreensão 

do fenômeno a ser estudado em sua complexidade. 

 

2.4 SUJEITOS 

Foram convidados a tomar parte desta pesquisa os estudantes universitários que 

integravam os quatro primeiros períodos do curso de Medicina, da Universidade pública 

escolhida, no segundo semestre de 2015. Foi-lhes explicitado o objetivo da pesquisa e a 

importância da contribuição de suas participações no desenvolvimento do tema estudado.  

A asserção inicial seria realizar a pesquisa com a participação de vinte alunos de 

ambos os sexos dos quatro primeiros períodos, cinco de cada período. Esse número de alunos 

corresponde, aproximadamente, a cinco por cento de cada turma com um total de mais ou 

menos 90 estudantes. Caso houvesse interesse em participar, por parte de muitos alunos de 

cada período, ficou estabelecido, previamente, que haveria um sorteio para a seleção. No 

entanto, após a exposição do estudo pela pesquisadora em cada turma selecionada, os alunos 

apresentaram-se, no segundo e no quarto períodos, em número de cinco em cada turma. No 

                                                           
15

 Em decorrência do compromisso com a manutenção do anonimato da universidade na qual foi realizada a 

pesquisa, no sentido de preservar a identidade dos alunos, não se fez uma caracterização detalhada da 

mesma. 
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primeiro e no terceiro períodos seis alunos manifestaram grande interesse pela pesquisa e, por 

isso, resolvemos incluí-los, de forma que o número total de participantes passou a ser de vinte 

e dois alunos.  

A partir dessa etapa, os estudantes foram divididos em quatro grupos de acordo com o 

período cursado. Realizamos quatro encontros entre os meses de outubro/2015 e janeiro/2016 

e cada reunião, especificamente, aconteceu com os alunos de cada período em separado. 

Optamos pela participação dos alunos dos primeiros quatro períodos do curso de Medicina 

porque são mais jovens e, provavelmente, mais vulneráveis em relação à ocorrência do 

bullying. Foram excluídos os que não quiseram ou não puderam participar, mantendo 

coerência com a metodologia de pesquisa qualitativa.  

A composição da amostra deste trabalho é formada por um total de vinte e dois 

participantes, com idades variando entre dezenove e vinte e seis anos.  Do total de discentes, 

quinze são do sexo feminino e sete são do sexo masculino. Porém, não indicaremos o gênero 

específico de cada participante para garantir o anonimato de todos, conforme acordado 

anteriormente com os participantes. Assim, ao nos referirmos aos discentes, na demonstração 

dos resultados apurados, a referência será sempre no masculino. 

 

2.5 COLETA DE DADOS 

A pesquisa de abordagem qualitativa aqui proposta, com enfoque no estudo do 

bullying na universidade, a partir de perspectivas do estudo sobre o desenvolvimento moral e 

a imagem corporal utilizou no trabalho de campo, para responder aos objetivos definidos, os 

seguintes procedimentos metodológicos: aplicação de questionário com perguntas abertas e 

fechadas (Apêndice 2) e observação participante, com a produção de um diário de campo pela 

pesquisadora. 

Minayo (2004) especifica a importância da redução do número de participantes em 

relação à formação de grupos para que ocorra maior liberdade de expressão de ideias. Destaca 

que, com as informações obtidas através dos instrumentos selecionados para a coleta de 

dados, o pesquisador constrói uma série de possibilidades de conhecimento sobre o tema em 

questão, que lhe indicarão se seu caminho está correto. 

Segundo Tavares e Campana (2009), o trabalho de campo permite reconhecer de 

forma mais ampla o problema que se investiga e também o seu entorno, o que consideramos 

essencial na realização deste estudo, uma vez que existem poucas experiências relatadas a 
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esse respeito no âmbito da universidade. Para que o trabalho de campo pudesse ser realizado 

foi necessário, após a aprovação da pesquisa pelo CEP, entrar em contato com os professores 

dos discentes que seriam o alvo do estudo. Esse contato foi realizado pessoalmente e por meio 

de mensagem eletrônica no sentido de solicitar o consentimento daqueles docentes para a 

aplicação do questionário na turma de sua responsabilidade. Todos os professores foram 

bastante solícitos e nos atenderam de forma a tentar articular um horário adequado para a 

realização da pesquisa, sem prejuízo para as atividades acadêmicas programadas com os 

alunos. 

As dificuldades encontradas no decorrer do trabalho de campo tiveram relação com o 

tempo necessário para responder o questionário por parte de alguns alunos. Foi um desafio 

estabelecer um número razoável de questões que fossem suficientes para responder aos 

objetivos do estudo, que tratam de temas amplos em sua totalidade, sem implicar grande 

demanda de tempo por parte dos discentes. Nas turmas de primeiro, segundo e quarto 

períodos os encontros ocorreram após as aulas e alguns estudantes tinham outras atividades 

em seguida. Portanto, precisavam ser mais rápidos em suas respostas, ao contrário de outros 

que puderam manter um diálogo sobre o assunto com os pares e com a pesquisadora, mesmo 

após o término das respostas do questionário. Já na turma de terceiro período a reunião com 

os alunos antecedeu o início da atividade acadêmica e a professora responsável disponibilizou 

tempo suficiente para todos os participantes. 

O material - questionário e diário de campo - foi armazenado em local seguro sob a 

responsabilidade da pesquisadora. Todas as etapas de aplicação do questionário foram 

realizadas no ambiente universitário. Não foram feitas fotos e filmagens para que a identidade 

dos jovens fosse preservada.  

O questionário foi aplicado individualmente e o roteiro para a construção das 

perguntas teve sua elaboração sustentada em algumas categorias de análise previamente 

definidas, tais como bullying; desenvolvimento moral; imagem corporal (Apêndice 2). 

Algumas questões foram elaboradas pela pesquisadora e outras foram retiradas de 

questionários utilizados em outras pesquisas. Posteriormente, com o desenvolvimento do 

trabalho de campo, achamos pertinente estabelecer subcategorias com base nas respostas 

dadas pelos estudantes, algumas das quais surgiram espontaneamente durante o processo de 

coleta de dados. Dessa forma, esperamos enriquecer o conteúdo apresentado nos resultados 

apurados para melhor compreensão do leitor a respeito do tema proposto. 
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De acordo com Gil (1999), o questionário é uma técnica de investigação composta por 

um número de questões, cujo objetivo é o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas e situações vivenciadas, que garantam o anonimato do participante. 

Pode ser realizado através de perguntas abertas, ou seja, as que possibilitem liberdade de 

respostas com a utilização da linguagem própria do respondente. Também há a vantagem de 

não haver influência de respostas pré-estabelecidas pelo pesquisador, uma vez que o sujeito 

escreverá por conta própria. Objetivam captar justificativas e atitudes frente ao problema 

pesquisado. As perguntas fechadas mostrarão alternativas específicas como opção de 

respostas, limitando as possibilidades de opinião, as quais podem ser de múltipla escolha ou 

apenas dicotômicas, ou seja, com duas opções. Esse formato traz como vantagem demandar 

menos tempo para o pesquisado. 

Através do questionário busca-se responder a diferentes pontos sobre o tema 

pesquisado. As perguntas abrangerão fatos, atitudes, comportamentos, sentimentos, padrões 

de ação e comportamentos. Dessa forma, torna-se fundamental que a formulação das questões 

seja clara e precisa, levando-se em conta o nível de informação do pesquisado. O pesquisador 

deverá elaborar questões em número suficiente para ter acesso às respostas da pesquisa, mas 

também deverá ter cuidado para não desestimular a participação do investigado com um 

número exagerado das questões (GIL, 1999). 

Tavares e Campana (2009) enfatizam que em pesquisas sobre imagem corporal, de 

abordagem qualitativa, podem ser usados questionários ou entrevistas com questões que 

sejam pertinentes ao tema, desde que as informações analisadas sejam relativas àquela 

população específica, alvo do estudo. Distinguem que, apesar das diferentes definições 

relacionadas aos estudos da imagem corporal, os instrumentos mais utilizados para a 

investigação são, geralmente, o uso de escala de figuras, as entrevistas, os questionários ou os 

testes perceptivos, dependendo do enfoque a ser adotado como linha de pesquisa. Assim, os 

instrumentos para avaliar a imagem corporal são divididos em categorias de acordo com os 

aspectos que podem ser primariamente alterados, como a percepção do corpo e as atitudes em 

relação a ele, de acordo com as emoções, crenças, satisfação e comportamentos. 

A composição das perguntas do questionário procurou contemplar os objetivos do 

estudo. Foram elaboradas vinte e três perguntas, das quais duas são abertas, treze são fechadas 

e oito mesclam os dois tipos de questões. Os alunos demandaram um tempo de 20 a 40 
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minutos para responderem a todas as perguntas e, após o término, alguns permaneceram 

conversando entre si e com a pesquisadora sobre questões pertinentes ao tema. 

As dez primeiras perguntas dizem respeito ao fenômeno do bullying. Naquelas em que 

ocorre a possibilidade de os alunos exprimirem por escrito todas as suas impressões sobre o 

tema pesquisado, especialmente nas de números oito e nove, foi possível depreender como 

eles se expressam também em relação aos valores morais, no que tange sua relação com o 

bullying. As treze perguntas, do tipo fechado, referem-se às questões relativas à imagem 

corporal e sua relação com a família, a mídia e com os colegas de universidade. Consideramos 

importante abordar estes itens no questionário por fazerem parte do contexto social no qual o 

jovem se insere e por se relacionarem com aspectos ligados à construção da imagem que o 

estudante possui de si próprio. Nessas questões fechadas alguns discentes, com maior 

disponibilidade de tempo, sentiram vontade de aprofundar seus pontos de vista sobre 

determinados pontos singulares e solicitaram permissão para escrever suas opiniões, 

agregando informações valorosas à pesquisa. 

O campo de observação foi desenvolvido no ambiente universitário, mais 

especificamente nas salas de aula, onde foram aplicados os questionários para cada grupo 

específico. Partindo-se da construção teórica do objeto a ser pesquisado e através da 

observação participante, foi possível entrar em contato com os estudantes durante os 

encontros realizados entre os meses de outubro de 2015 e janeiro de 2016. As observações da 

pesquisadora aconteceram, principalmente, na fase de aplicação do questionário e nos 

momentos que antecederam e sucederam os encontros, bem como durante todo o processo 

que demandou sua presença no ambiente universitário. Cabe ressaltar que o registro dessas 

observações, logo após a realização de cada etapa, em um diário de campo, foi importante 

para a construção da produção de dados.  

Cruz Neto (1992) nos alerta que as questões centrais da observação participante estão 

relacionadas aos principais momentos da realização da pesquisa, como  na entrada em campo. 

À análise dos dados coletados foi somada a interpretação dessas informações, no intuito de 

uma apreciação em sentido mais amplo da realidade apresentada. Schwartz e Schwartz (1955) 

pontuam que a observação participante, como técnica da pesquisa qualitativa e como forma 

complementar à captação da realidade empírica, pode ser definida como o processo pelo qual 

se mantém a presença do observador numa situação social com a finalidade de realizar uma 

investigação científica.  
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Para Minayo (1994, p. 59): 

 
 

 

A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de 

situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, 

observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 

imponderável e evasivo na vida real. 

 

Elaboramos um diário de campo no qual foram anotadas as informações mais 

expressivas a respeito das observações feitas no cenário da pesquisa. Destacamos as conversas 

informais que precederam a aplicação do questionário bem como as impressões sobre como o 

tema da pesquisa despertou o interesse dos jovens. Observamos seus diálogos com os colegas 

e esclarecemos dúvidas que surgiram diante de algumas perguntas. Foi possível perceber 

como os alunos se sensibilizaram, com as reflexões junto aos colegas, sobre questões relativas 

ao tema proposto. Para refinar a compreensão do fenômeno, nada mais adequado do que 

observar a perspectiva dos alunos, bem como perceber suas expectativas em relação ao tema 

pesquisado. 

 

2.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados, os questionários foram codificados e, em seguida, 

submetidos a uma análise inicial, com a finalidade de identificar e compreender a extensão do 

fenômeno e seus desdobramentos. Posteriormente, realizamos uma análise criteriosa, com a 

finalidade de verificar os objetivos propostos por este estudo. Procedemos também a uma 

leitura criteriosa de todas as informações anotadas no diário de campo, com o propósito de 

somar informações à pesquisa. Consideramos relevantes essas anotações, a partir das 

impressões da pesquisadora, para uma melhor compreensão e abordagem do assunto 

estudado. 

As respostas dos estudantes ao questionário foram analisadas através da utilização da 

técnica de Análise de Conteúdo, em que o texto é tomado como documento a ser 

compreendido e como ilustração de uma situação (MINAYO, 1999). Essa autora destaca que, 

em pesquisas de abordagem qualitativa, a composição da amostra não passa pela 

representatividade numérica e sim pela representatividade do objeto em estudo. Os dados dos 
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questionários aplicados nesta pesquisa foram verificados a partir de leituras sucessivas das 

respostas em separado e em conjunto, efetuando-se o levantamento daquelas que mais se 

repetiram em cada objetivo do estudo, mas também apurando a singularidade de cada resposta 

em especial. 

Parte-se do pressuposto de que analisar as respostas dos jovens significa poder 

visualizar como é a sua relação consigo, entre si e com a universidade na perspectiva de poder 

contribuir com ações efetivas direcionadas ao melhor conhecimento do fenômeno do bullying. 

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo constitui um conjunto de técnicas de análise de 

comunicação visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas mensagens.  

O pesquisador que organiza seus dados a partir da perspectiva da análise de conteúdo 

está sempre procurando um texto atrás de outro texto, um texto que não está aparente já na 

primeira leitura e que precisa de uma metodologia para ser desvendado. No enfoque 

qualitativo da análise de conteúdo ressalta-se a presença ou a ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento 

de mensagem que é tomado em consideração (MOREIRA, 2011).  

Segundo Gomes (2001), atualmente destacam-se duas funções na aplicação da técnica 

de análise de conteúdo: uma se refere à verificação de hipóteses e /ou questões, e a outra, à 

descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, sendo que, na prática, as duas 

podem se complementar. Esse autor considera que, através desse método, podemos encontrar 

respostas para as questões formuladas e também confirmar ou não as afirmações estabelecidas 

antes do trabalho de investigação.  

Bardin (2011) caracteriza a análise de conteúdo de maneira empírica, não podendo ser 

desenvolvida com base em um modelo exato. O processo de explicitação, sistematização e 

expressão do conteúdo de mensagens, promovido pela análise de conteúdo, é organizado em 

três etapas distintas que, de acordo com essa autora e Minayo (2004) constituem: pré-análise, 

exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  
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Na pré-análise do material, faz-se a leitura flutuante do conjunto das comunicações 

obtidas dos entrevistados, com o objetivo de constituir um corpus
16

 e identificar as ideias 

correspondentes às categorias de análise.  

De acordo com Bardin (2011), é fundamental salientar que a escolha dos dados a 

serem analisados esteja de acordo com as seguintes regras: a) Exaustividade: refere-se à 

deferência de todos os componentes constitutivos do corpus. O ato de exaurir indica que não 

se deve excluir da pesquisa qualquer um de seus elementos; b) Representatividade: a 

amostragem será rigorosa se for parte representativa do universo inicial; c) Homogeneidade: 

os documentos retidos devem ser homogêneos, obedecer a processos precisos de escolha e 

não apresentar demasiada singularidade fora dos critérios; d) Pertinência: deve-se averiguar se 

a fonte documental corresponde adequadamente ao objetivo inicial do estudo.  

À transformação por meio de recorte, agregação e enumeração denomina-se 

codificação. Essa codificação se sustentará em regras precisas sobre informações textuais 

representativas das características do conteúdo, utilizando o referencial teórico e as indicações 

trazidas pela leitura geral. A exploração do material consistiu em fazer recortes de trechos e 

frases que representassem unidades de registro (palavras, frases ou parágrafos), 

posteriormente agrupadas em categorias.  

A categorização pode ser definida como um processo que divide o mundo em grupos 

de entidades cujos membros têm similaridades entre si, num determinado contexto. Agregar 

as entidades em categorias leva o indivíduo a perceber ordem no mundo que o circunda 

(JACOB, 2004). Os parâmetros de escolha e de delimitação das categorias são definidos pelos 

temas relacionados aos objetos de pesquisa e identificados nas respostas dos participantes da 

pesquisa (BARDIN, 2011). Categorias escolhidas de maneira criteriosa podem qualificar 

positivamente o processo de inferência.  

Estabelecemos, inicialmente, categorias que se remetem aos objetivos do estudo. As 

inferências ou deduções lógicas alcançadas, a partir das categorias, assinalarão as questões 

importantes englobadas no conteúdo das mensagens. Para isso é primordial que o 

pesquisador, ao lado da ética e do rigor necessário a toda pesquisa,  utilize algum grau de 

intuição, principalmente na definição das categorias de análise, além de muita disciplina e 

dedicação (FREITAS, CUNHA & MOSCAROLA, 1997). Sublinhamos, ademais, o traço 

                                                           
16

 Corpus: conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. Sua 

constituição implica muitas vezes escolhas, seleções e regras (BARDIN, 2011). 
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social da análise de conteúdo, visto que é um método cujo propósito é o de gerar inferências 

de um texto para um contexto social de modo objetivo (BAUER & GASKELL, 2002).  

 

Gráfico 2: Etapas da Análise de Conteúdo 

 

 

 Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 

Numa etapa seguinte, foi realizada a interpretação dos dados obtidos. Durante esta fase 

foi necessário recorrer atentamente ao marco teórico relacionado à investigação, tendo em 

vista o embasamento e as perspectivas significativas para a pesquisa. A relação entre os dados 

obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à interpretação no intento de procurar o 

que se esconde sob a aparente realidade, o que significa realmente o discurso enunciado. A 

análise de conteúdo possibilita uma leitura profunda das comunicações. Nesse sentido, é 

importante destacar que todo o processo de análise foi cuidadosamente desenvolvido a fim de 

compreender a perspectiva dos participantes em suas questões relativas ao tema. Com esses 

elementos foi possível a exploração do material em busca de significados e agrupamento de 

dados importantes no contexto dos objetivos da pesquisa.  

O quadro a seguir especifica as medidas utilizadas para a coleta e análise dos dados 

relacionados aos objetivos específicos desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorizar Inferir Interpretar Resultados 
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Quadro 3: Objetivos específicos, coleta de dados e categorias/subcategorias de análise.   

 

Objetivos Específicos Coleta de dados Categorias/ Subcategorias de 

Análise 

1-Verificar a ocorrência 

do fenômeno do bullying 

escolar entre os discentes 

universitários. 

 Análise das 

respostas do 

questionário 

aplicado aos 

discentes; 

 

 Observação 

participante (diário 

de campo). 

- Categoria: bullying 

 Subcategorias: 

a)Agressores;vítimas;testemunhas; 

b)Violência física; violência 

verbal; violência psicológica; 

violência virtual; 

c)Trote. 

 

2-Conhecer quais são os 

valores morais 

expressados pelos 

estudantes em relação ao 

fenômeno do bullying. 

 Análise das 

respostas do 

questionário 

aplicado aos 

discentes; 

 

 Observação 

participante (diário 

de campo). 

-Categoria: desenvolvimento     

moral 

 Subcategorias: 

a)Dignidade Humana; 

b)Respeito. 

 

3-Observar a relação da 

imagem corporal do 

estudante com o 

fenômeno do bullying. 

 Análise das 

respostas do 

questionário 

aplicado aos 

discentes; 

 

 Observação 

participante (diário 

de campo). 

-Categoria: imagem corporal 

 Subcategorias: 

a) Corpo e imagem corporal; 

b) Mídia; 

c) Família;   

d) Colegas da universidade. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A análise e a interpretação dos dados obtidos foram organizadas em torno de três 

categorias, divididas cada uma em subcategorias, respeitando-se a abordagem temática 

utilizada para nortear os objetivos de estudo anteriormente definidos. A pesquisadora, na fase 

exploratória da pesquisa, descreveu as seguintes categorias: bullying; desenvolvimento moral; 

imagem corporal. Frases, com a reprodução de trechos relativos a valores expressos pelos 

estudantes, serão agregadas como indicadores à análise de cada categoria e sua divisão em 

subcategorias.  

De acordo com Barthes (1982), uma imagem se constitui numa primeira mensagem e 

contribui para o direcionamento da leitura, favorecendo e ampliando o seu entendimento. 

Assim, elaboramos o diagrama abaixo com o intuito de reforçar a interrelação entre as 

categorias a serem analisadas. 

 

Gráfico 3: Categorias e sua relação com o estudante universitário. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 

Bullying 

Imagem Corporal 
Desenvolvimento 

Moral 

Estudante 

universitário 
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O questionário utilizado possui seis roteiros de perguntas. Inicialmente, apontaremos o 

roteiro número 1 com as 10 perguntas que alicerçaram o estudo das categorias bullying e 

desenvolvimento moral. Nesse roteiro, a análise das categorias seguirá a ordem de divisão em 

subcategorias e, em cada uma, indicaremos a numeração da pergunta a que corresponde, não 

necessariamente na ordem sequencial disposta no questionário, mas esclareceremos o número 

da questão em cada análise realizada, de forma que as 10 perguntas do roteiro estarão 

contempladas. Já os roteiros de números 2 a 6, com as perguntas fechadas, serão analisados, 

exatamente, na ordem de sequência das perguntas formuladas. 

 

Roteiro nº 1: refere-se ao tema do bullying  e ao tema das perspectivas sobre o estudo do 

desenvolvimento moral, especialmente considerando os valores morais. 

 Preliminarmente à análise com base nas categorias, apresentaremos os resultados das 

questões de números 1, 2 e 6, nas quais todos os estudantes mostraram uniformidade nas 

respostas. Em seguida, estabeleceremos as categorias e suas subdivisões para a análise das 

demais questões.  

É oportuno esclarecer que os vinte e dois alunos dos quatro períodos da universidade, 

participantes desta pesquisa, responderam à 1ª questão, sobre seus relacionamentos com os 

colegas de turma, de forma positiva e uniforme, informando possuírem um bom convívio 

entre todos. Porém, no decorrer das demais respostas, poderemos observar que, a despeito 

desta informação de bom relacionamento, foi possível identificar situações de bullying entre 

eles. 

Na 2ª questão, os estudantes foram indagados sobre o espaço onde ocorrem os 

momentos das “zoações” ou brincadeiras. As respostas divergiram entre os alunos de um 

mesmo período, mas essas divergências se repetiram de forma linear em todos os períodos. 

Em relação a espaços físicos, todos os alunos destacaram os encontros da turma para interação 

social como o momento em que mais acontecem episódios que podem ser classificados como 

casos de bullying. Em segundo lugar, apontaram os bandejões e cantinas e, na sequência, as 

salas de aula, os corredores e os locais específicos para a prática de atividades esportivas. 

Distinguiram também com frequência, como exemplo de espaço virtual, a internet, através 

dos grupos da universidade pelo whatsapp e pelo facebook. Especificamente E6, aluno do 

primeiro período, relatou que não importa o local, basta ter espaço que a agressão acontece.  
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As ponderações de E1 e E6 corroboram os dados encontrados na pesquisa de 

Levandoski e Luiz Cardoso (2013), ao verificarem o nível de satisfação da autoimagem e 

percepção corporal e a posição de status social de escolares agressores e vítimas de bullying 

na cidade de Florianópolis, no sul do Brasil. Esses autores observaram, nas informações dos 

alunos do sexo masculino participantes, que não existe um lugar específico ou pré-

determinado para realização dessas práticas entre pares, porque elas acontecem durante as 

aulas, nos corredores, banheiros, recreios e nos intervalos. 

 

E1 (1º período): “A meu ver, todos os lugares. Tanto nas salas de aulas, quanto 

nas atividades esportivas. Porém, com maior incidência na internet”. 

 

 

E6 (1º período): “Principalmente em festas, mas em todos os momentos, quando 

é encontrado espaço, costuma-se realizar esses constrangimentos”. 

 

 

 

Os relatos de E3 e E14, abaixo, confirmam as pesquisas em Lisboa de Raimundo e 

Seixas (2009), ainda que com crianças, ao apontarem o momento do recreio, quando os 

olhares dos adultos encontram-se displicentes em relação às ações dos alunos, como principal 

palco para a grande parte dos eventos de bullying. É interessante fazer uma analogia com 

nossa pesquisa, envolvendo jovens universitários, porque da mesma forma é fora do espaço 

das salas de aula que os mesmos podem vivenciar experiências de liberdade. Aproveitam para 

socializar e o que, para uns, significa um momento de relaxamento, para outros pode se 

transformar em instantes de angústia e sofrimento, ao contrário dos ditos agressores que 

aproveitam para atuar, na busca por admiração de alguns colegas, reforçando a ideia de poder 

e provocando o medo em outros.  

  

 

E14 (3º período): “Nos intervalos das aulas e cantinas”. 

 

E3 (1º período):“Em ambientes extraclasse, cantinas e momentos de interação 

social.” 
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Na pergunta de número 6 também foram todos coincidentes nas respostas, ao 

admitirem que os alunos intimidadores sempre pertencem a um grupo, reforçando o conteúdo 

dos estudos de Rolim (2008) ao mencionar que os agressores assumem uma posição de 

hierarquia e popularidade, dentro do grupo a que pertencem, ao praticarem as agressões. 

Nessa ótica,  pontuam os estudantes do primeiro período: 

 

 

E3:“O bullying é utilizado para pressionar pessoas a seguirem um padrão 

comportamental de um certo grupo. Ao realizar o bullying você se sente inserido 

em um determinado grupo e isso é prazeroso”.(Grifo nosso) 

 

 

E4: “Geralmente o fazem para autopromover-se”. 

 

 

E6: “Eles costumam ser ou parecer superiores em grupo”. 

 

 

Concordamos com Valladares (1997) sobre a função do grupo, esclarecendo que, 

embora o mesmo sirva a um papel necessário – atrair o jovem para fora do ninho da família e 

da dominância parental – pode impor sua própria dominância ao indivíduo que emerge. 

Os resultados obtidos com base nas demais questões do roteiro de número 1 serão 

apresentados de acordo com as categorias de análise estabelecidas. Pela diversidade de 

respostas e para melhor compreensão da evolução do fenômeno do bullying, ao longo dos 

quatro períodos estudados na Universidade de Medicina, especificaremos sempre o período de 

estudo do discente ao desvelarmos suas respostas. 

 

3.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE: 

O quadro a seguir estabelece alguns aspectos referentes às categorias bullying, 

desenvolvimento moral e imagem corporal, e correlações entre as mesmas, no sentido de 

permitir uma visão integrada do fenômeno estudado a partir da nossa proposta de pesquisa. 
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Quadro 4: Aspectos das categorias bullying, desenvolvimento moral e imagem corporal: 

Bullying Desenvolvimento moral Imagem corporal 

Aspectos cognitivos Aspectos cognitivos Aspectos cognitivos 

Aspectos afetivos Aspectos afetivos Aspectos afetivos 

Relações familiares Relações familiares Relações familiares 

Relações sociais Relações sociais Relações sociais 

Motivação e características 

pessoais 

Motivação e características 

pessoais 

Motivação e características 

pessoais 

Valores éticos e morais Valores éticos e morais Princípios éticos 

Aspectos culturais Aspectos culturais Aspectos culturais 

Julgamentos/ Aparência 

física/corpo 

Julgamentos Aparência física/corpo 

Identificação/rejeição Aprendizado de regras e 

princípios 

Identificação/rejeição 

Pertencimento a grupos Pertencimento a grupos Pertencimento a grupos 

Contexto Contexto Contexto 

Diálogo Diálogo Diálogo 

Experiências corporais: 

sensações táteis, auditivas, 

visuais, olfatórias, 

proprioceptivas. 

 Experiências corporais: 

sensações táteis, auditivas, 

visuais, olfatórias, 

proprioceptivas.  

 Fonte: desenvolvido pela autora (2016). 
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3.1.1 CATEGORIA BULLING 

Esta categoria será analisada de acordo com três grupos de subcategorias:  

 

3.1.1.1 Classificação dos discentes de acordo com a vivência do bullying, identificados em 

três subcategorias: agressores, vítimas e testemunhas;  

 

3.1.1.2 Classificação de acordo com o tipo de violência, com divisão em quatro subcategorias: 

violência física, violência verbal, violência psicológica e violência virtual;  

 

3.1.1.3 Classificação de acordo com o momento específico de ocorrência do fenômeno: trote.  

Esta subcategoria, relativa ao trote, será analisada em tópico específico, apesar de 

mostrarmos alguns relatos referentes ao momento do trote para ilustrar outros aspectos das 

demais subcategorias. 

  

A seguir, cada grupo acima será especificado, com suas respectivas subcategorias. 

 

3.1.1.1 Discentes classificados de acordo a vivência do bullying, identificados em três 

subcategorias: agressores, vítimas e testemunhas:  

Em relação aos períodos cursados na universidade, notamos que os agressores 

encontram-se mais no primeiro e no quarto períodos. As vítimas podem ser mais observadas 

nos dois primeiros períodos e as testemunhas apresentam-se com muita frequência nos dois 

primeiros períodos, porém também aparecem em menor escala nos dois últimos períodos 

pesquisados. 

 

3.1.1.1.1 Subcategoria agressores: refere-se à questão de número 8 do questionário. 

 

a) Discentes do primeiro período: um terço dos jovens pesquisados praticaram algum tipo de 

ação que classificaram como bullying.  

O discente E3 assinala ser prazeroso praticar uma ação de bullying, corroborando os 

estudos de Silva (2009), que aponta como autores do fenômeno os mais fortes, ou seja, 

aqueles que utilizam os mais frágeis como meros objetos de diversão e prazer. Enfatizamos 

que as experiências no percurso acadêmico, sejam desagradáveis ou prazerosas, marcarão de 
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forma determinante a vida dos estudantes, tanto no âmbito pessoal como no profissional. E 

assinalamos o valor da discussão com os alunos, destacando que, mesmo uma simples 

brincadeira para quem pratica o bullying, pode determinar na vítima consequências dolorosas. 

 

E3:“Ao praticar o bullying você sente um certo prazer.” 

 

 

Como abordado por Scaglione e Scaglione (2006), observamos que os agressores não 

intimidam para intencionalmente provocar dano, mas sim para obter poder, popularidade e 

respeito dos outros. O aluno E1 relata sentimentos de descontração, mas provavelmente não 

reflete sobre como suas brincadeiras também podem agredir o colega, mesmo que este não 

deixe transparecer. Como posto abaixo, ele tem certeza que só promove sentimentos 

agradáveis.  

 

 

E1:“As brincadeiras que pratico são sempre leves e sempre para agradar a mim 

e ao colega ao qual destino a brincadeira”. 

 

 

b) Discentes do segundo período: apenas um quinto dos participantes relatou ter praticado 

ações com características de bullying. 

 

Fante (2005) chama a atenção para o bullying escolar revelado através de ações para 

além daquelas mais comumente conhecidas, como a utilização de apelidos constrangedores, 

os insultos, as intimidações e as acusações injustas. De acordo com essa autora, as “gozações” 

também podem criar situações de constrangimento, respaldando o informado pelo discente 

abaixo ao refletir sobre as brincadeiras: 

 

 

E9: “Algumas brincadeiras entre amigos, para mim não é considerado bullying, 

mas antes de brincar penso mesmo assim se posso estar ofendendo aquela 

pessoa sem querer”. 

 

 

c) Discentes do terceiro período: não relataram nenhum tipo de ação que pudesse ser 

caracterizada como agressão. 
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d) Discentes do quarto período: quase a metade deste grupo relatou ter praticado ações com 

características de bullying. 

 

  Reconhecido popularmente como brincadeira desde os tempos de criança, conforme 

nos informa Vereda (2007), o apelido pejorativo pode ser caracterizado como um tipo de 

agressão. Quando se solidifica, passa a funcionar como um rótulo colocado de fora para 

dentro. Segundo Olweus (1993) constituem 52% dos tipos mais frequentes de bullying entre 

jovens.  

 

 

E18:“Às vezes acontece de colocarmos um apelido em alguém ou até adotar o 

apelido que alguém inventou. Já refleti sobre isso e tento evitar chamar as 

pessoas por apelidos dados por outros. Geralmente, se faço algo que depois 

sinto que posso ter constrangido o outro, me sinto mal e culpado e, se for grave, 

busco pedir desculpas (no caso de apelidos).” 

 

 

 

3.1.1.1.2 Subcategoria vítimas: refere-se às questões de números 3, 7 e 8 do questionário. 

 

a) Alunos do primeiro período: um terço dos discentes pequisados sofreram algum tipo de 

agressão. 

Vereda (2007) discute a utilização de apelidos, lançando luz sobre os seguintes 

argumentos: o indivíduo pode aceitar e se sentir lisonjeado, mas também pode não gostar. 

Pode sentir-se constrangido a dizer que não gosta de determinado apelido ou, ao contrário, 

assumir taxativamente sua recusa em aceitá-lo e, a despeito disso, os apelidadores insistirem 

contra a vontade do apelidado de forma que o apelido acaba “pegando”. Salientamos, 

reforçando o abordado pela autora, que esse seria o ponto de partida para o terreno se tornar 

fértil aos episódios de bullying. 

A resposta dada por E1, abaixo, corresponde a questão de número 7. Este foi o único 

aluno a admitir que estava sendo intimidado, naquele exato momento, na época em que 

estávamos realizando a pesquisa. Talvez por não considerar as brincadeiras como intimidação 

tenha reconhecido a situação. 
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E1:“Na verdade não vejo como intimidação, pois até gosto das brincadeiras que 

fazem comigo no futebol colocando apelidos, pois ajudam a quebrar o gelo de 

conhecer as pessoas, me dando liberdade de também poder fazer essas 

brincadeiras”. 

 

 

 

Evidenciamos que sua fala contraria os estudos de Morão et al. (2011) sobre a 

ocorrência do fenômeno na prática do futebol com jovens entre 15 e 18 anos que disputaram a 

Copa São Paulo de Futebol Júnior, no ano de 2011. Um dos objetivos do estudo era verificar 

o bullying como possível causa do abandono prematuro dessa modalidade desportiva por 

parte dos jovens. Os autores afirmaram essa relação a partir dos dados coletados em uma 

minoria dos pesquisados. Mesmo considerando as agressões, como naturais nesse tipo de 

esporte, elas podem desestruturar psicologicamente os jovens. Comentam, ainda, a 

importância de se estabelecer um limite para as brincadeiras. Ressaltam, também, a 

necessidade de orientação psicológica no esporte, não somente para os atletas como também 

para a comissão técnica.  

 

b) Alunos do segundo período: praticamente a metade dos participantes considerou-se vítima 

de bullying. 

 

 

E7: “Num momento de zoação me foi colocado um apelido devido à minha 

aparência.” 

  

 

            Observamos, também neste caso, a utilização de apelidos, confirmando mais um 

episódio de bullying na universidade. Concordamos com Vereda (2007) acerca dos efeitos 

negativos sobre a vítima. No momento em que estava respondendo ao questionário, E7 fez 

menção em voz alta, ao lado da pesquisadora e dos colegas, ao sentimento de vergonha e 

tristeza derivado do apelido pejorativo que os colegas haviam lhe colocado. Os demais alunos 

que participavam da pesquisa refletiram, conversando com a vítima, sobre os danos que 

poderiam estar causando a ela. Foi um momento muito significativo, que proporcionou 

profunda reflexão, pois todos concordaram que deveriam parar com aquele tipo de atitude que 

gerava sentimentos de constrangimento no colega.  

Achamos interessante chamar a atenção para o fato de que os alunos do terceiro e 

quarto períodos não se incluíram nesta subcategoria vítimas de bullying. 



119 
 
 
 
 

 

3.1.1.1.3 Subcategoria testemunhas: refere-se às questões de números 4, 5 e 8 do 

questionário.  

 

a)Alunos do primeiro período: quase todos os participantes foram testemunhas de episódios 

de bullying.  

 

E6: “Vi que algumas pessoas muito quietas foram excluídas de muitos convites, 

conversas e reuniões com os demais.”(Grifo nosso) 

 

 

Ao serem questionados sobre se fizeram alguma coisa para ajudar ou evitar, 

constatamos que, entre os pesquisados neste período, a metade que testemunhou ações de 

bullying respondeu positivamente no sentido de prestar auxílio ao colega.  

 

Considerações de dois discentes: 

 

 

E3: “No começo adverti o pessoal sobre a zoação, mas ao longo do tempo 

compreendi que a pessoa estava realmente muito desconexa do grupo e que  

expressava opiniões e se portava de maneira estranha, o que levava à zoação”. 

 

 

E6: “Na maioria da vezes eu ajudo, mas a minha postura é sempre pacífica com 

o agressor. Costumo buscar o acolhimento e a inserção da pessoa agredida 

naquilo que mais a agrada dentro da universidade. Costumo ser mais 

extrovertido que o normal nesses casos.”(Grifo nosso) 

 

 

 

Os espectadores representam, normalmente, a maioria dos alunos. Ao presenciarem as 

situações de constrangimento, também podem sofrer consequências, pois temem serem as 

próximas vítimas. Alguns reagem com repulsa, mas nada fazem para intervir. Outros fingem 

se divertir como estratégia de defesa, ao contrário de muitos que riem consentindo as 

agressões. Poucos se posicionam a favor da vítima (SILVA, 2009). Ressaltamos que, em 

nossa pesquisa, ao contrário do assinalado pelo autor, a metade do grupo confirmou prestar 

ajuda aos colegas. Pontuamos a importância de se observar como a violência permeia o 

universo dos alunos, mesmo que eles estejam envolvidos de forma indireta, como 
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testemunhas, e assinalamos o efeito nocivo desta prática para a saúde integral dos alunos na 

universidade. 

 

b) Alunos do segundo período: todos  testemunharam episódios de bullying. 

O relato abaixo reforça, conforme já visto anteriormente, a frequência do uso de 

apelidos.  

 

 

E10:“Nada muito ‘pesado’ por assim dizer, mas sempre acontece de colocarem 

algum apelido, a pessoa não gostar e o apelido acabar ‘pegando’. Quando 

presenciei, o colega não se sentia muito a vontade com o apelido, ficava 

chateado, mas a turma continuava a chamá-lo assim.”(Grifo nosso) 

 

 

 

c) Alunos do terceiro período: um terço dos pesquisados classificaram-se como testemunhas. 

 

Relações entre colegas bem sucedidas, em sala de aula, são também vitais para o 

desenvolvimento intelectual e social adequado do discente. As situações de exclusão ou 

qualquer outra forma de preconceito contribuem para aumentar o sentimento de insegurança 

daqueles que, naturalmente, já apresentam dificuldade para se entrosar. Fante (2005) reforça a 

questão do isolamento social, para além do ambiente da sala de aula, destacando o quanto 

suas consequências são prejudiciais e perturbam o ajustamento psicossocial do aluno no curso 

de sua vida.  E15 relata ter presenciado um colega zombar do outro dentro da sala de aula: 

 

 

“Um colega de classe mais tímido, meio excluído do grupo, manifestou uma 

dúvida em sala e, outro colega, zombou de sua dúvida como se não fosse 

relevante.” 

 

 

E17 relembra sua posição de testemunha ao comentar o trote, alertando para a questão 

do sentimento de superioridade que toma conta da maioria dos veteranos, em oposição à 

posição considerada inferior dos calouros. 

 

 

“Presenciei eventos no trote mesmo. Acabam intimidando o calouro por sua 

posição inferior. Na época eu era calouro também e não tinha autoridade.” 
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d) Alunos do quarto período: a metade testemunhou atos de bullying.  

 

Citando outro caso de bullying dentro da sala de aula, E18 corrobora a frequência da 

utilização de apelidos: 

 

 

“Durante alguma aula presenciei algum aluno que fez várias perguntas e 

recebeu apelido. Parecia que ele não se importava com o apelido e a turma, 

geralmente, leva as brincadeiras com leveza. Além disso, eu não sei o que eu 

poderia fazer para ajudá-lo.” 

 

 

 

3.1.1.2 Classificação, de acordo com o tipo de violência, subdividida em quatro subcategorias: 

violência física, violência verbal, violência psicológica e violência virtual.  

 

As subcategorias serão ilustradas com frases dos discentes, sem dividi-los por tópicos 

por período estudado.  

3.1.1.2.1 Subcategoria violência física: especificada, no questionário, nas questões 3 e 4, 

através dos verbos chutar, bater e beliscar. 

A respeito desse tipo de violência, somente um discente do segundo período relatou 

um episódio de bullying, durante o trote vivenciado em outra universidade, na qual havia 

ingressado anteriormente, localizada em outro estado do Brasil. 

 

 E10: “Nesta universidade, na qual estudo agora, o trote não foi pesado. Mas, a 

minha primeira experiência com trote em outra universidade foi traumática. O 

sexto ano de medicina se achava dono da faculdade, agrediam os calouros, 

tanto verbal como fisicamente. Eu ficava com medo de ir às festas ou 

simplesmente de conversar.”(Grifo nosso) 

 

Os estudos de Fante (2005) mostram que o medo é, entre outros, um dos principais 

sintomas observados nas vítimas de bullying, principalmente quando se trata de agressão 

física. A dificuldade em estabelecer laços de confiança com os colegas, ao lado da 

insegurança e da baixa autoestima podem ecoar no futuro, levando danos no estabelecimento 
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das relações em família, com a sociedade e profissionalmente. A vivência traumática de E10  

ilustra o sofrimento gerado por esse tipo de violência. 

Em nenhum dos quatro períodos da universidade os demais alunos pesquisados 

relataram episódios, especificando terem sido autores, vítimas ou testemunhas de bullying, 

que envolvessem algum tipo de agressão física. Muito embora os verbos acima descritos 

estivessem discriminados no questionário, ao final da pesquisa percebemos que os alunos não 

relataram, em nenhum momento, qualquer outro tipo de ação que caracterizasse algum outro 

modo de agressão física. 

 

3.1.1.2.2 Subcategoria violência verbal: representada no questionário pelas questões 3 e 4, 

através dos verbos xingar, zoar e apelidar. 

No relato abaixo, do estudante E1 (1º período), podemos observar que, embora ele se 

sinta, de certa forma, agredido verbalmente por apelidos, ao mesmo tempo gosta da situação 

porque proporciona uma melhor integração com outros colegas. Remetendo-nos à Fante 

(2005) sobre o alerta de que o bullying escolar abrange ações que se manifestam pela 

utilização de apelidos constrangedores, insultos, intimidações, e acusações injustas, 

pontuamos que, nessa pesquisa no ensino universitário, a utilização de apelidos foi uma 

afirmação frequente entre todos os pesquisados. 

 

E1:“Apelidos no campo de futebol por parecer com outras pessoas. Contudo, 

levo nas melhores intenções e até gosto dessas brincadeiras, pois sinto que estão 

me proporcionando uma melhor integração com outros alunos e com a 

faculdade.” 

 

Contrariamente, em pesquisa realizada com adolescentes em Portugal, no norte 

Alentejo, Martins (2005) ressalta que os tipos de vitimização e de agressão mais 

frequentemente registrados pelos alunos remetem ao bullying  indireto ou relacional, em que 

predomina a exclusão social. Refere-se, particularmente, às condutas do tipo “falar mal de” e 

“ignorar”; seguidas da conduta “esconder coisas” e, por último, da agressão verbal como 

“insultar”. Os agressores não parecem sentir-se mal com os amigos, nem consigo próprios, 

com exceção daqueles que provocam agressões do tipo relacional, mostrando condutas de 

exclusão social, não sendo valorizados pelo grupo (MARTINS, 2005). 
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3.1.1.2.3 Subcategoria violência psicológica: os verbos especificados no questionário, nas 

questões 3 e 4, foram ameaçar, perseguir e intimidar.  

Observamos, na fala do estudante E3 (1º período), abaixo, discriminação e preconceito 

da turma em relação a um determinado aluno na sala, confirmando os achados de Fante 

(2005) e Olweus (1993) que alertam sobre demonstrações de insegurança ou ansiedade de 

alguns discentes em sala, além de dificuldade em falar diante dos demais alunos. Sobretudo 

quando o discente apresenta um descuido gradual nas atividades acadêmicas e está com a 

fisionomia deprimida, aflita ou contrariada o professor pode ser fundamental para detectar 

algum sofrimento no aluno. Sublinhamos que os achados dos autores acima se referem a 

alunos mais jovens, porém salientamos que, mesmo na universidade, podemos encontrar estes 

indícios e que, por serem jovens aparentemente mais independentes, é importante ter atenção. 

Não são incomuns casos de depressão em alunos no ensino universitário, às vezes com 

consequências dolorosas para o estudante e seus familiares. 

 

“Na nossa sala temos um rapaz com opiniões um pouco diferentes das do geral. 

Em alguns momentos fizemos brincadeiras com o referido.” (Grifo nosso) 

 

O estudante E2 (1º período) relata as ameaças psicológicas sofridas  pela turma, 

quando os alunos não cumprem determinada tarefa ao ingressarem na faculdade: 

 

“Em particular, nas turmas que entram, há uma cota de dinheiro para o 

diretório acadêmico. Minha turma, especificamente, não bateu a cota e sofre 

ameaças, mesmo que constantemente leves”. 

 

E6, também aluno do primeiro período, sentiu-se psicologicamente abalado após o 

trote, conforme podemos observar em seu relato:  

 

“Durante o trote da minha turma, um dos meninos que também estava passando 

pelo trote, a fim de tornar mais divertida a brincadeira de encenação musical, 

não se contentou em fazer gestos semelhantes à relações sexuais com o amigo, 

mas também os fez comigo. Ele se desculpou muitas vezes, mas o fato ficou 
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conhecido como uma expressão comum para meninas que ficam com muitas 

pessoas, inclusive porque ele realmente ficava com muitas meninas.” 

 

A exclusão do grupo é referida por outro aluno do primeiro período, conforme 

pontuado por Lopes Neto (2005), podendo causar danos de todo tipo. Notamos que pode ser 

um tipo de exclusão dada pelo grupo ou, então, a própria vítima vai se ausentando do 

convívio com os colegas. Cortella e La Taille (2006) chamam a atenção para a visão de 

alteridade que os alunos devem ter, olhando o outro como realmente outro, com quem devem 

se importar, e não ignorar. Destacamos o relato abaixo de um discente do primeiro período.  

 

E3: “Você se sente excluído e incomodado com o ato, mas a questão é saber 

lidar com a situação de maneira tranquila caso o bullying seja verbal. Sempre 

analiso a qual grau se insere o bullying quando presencio uma ação com um 

colega. Se for no grau verbal não interfiro na situação.”  

 

3.1.1.2.4  Subcategoria violência virtual: refere-se às questões 3 e 4 do questionário. 

Os estudantes E1 e E4 (primeiro período) e E18 (quarto período) mencionaram 

brincadeiras e zombarias através da internet. Conforme salientado por Ortega e Del Rey 

(2002), notamos que as relações interpessoais nas redes sociais geram ações capazes de 

fortalecer a prática do bullying. Note-se que os apelidos, a forma mais comum de bullying, 

também predomina em sua forma virtual. 

 

E1: “Apelidos no facebook e whatsapp por brincadeiras.” 

 

E4:“Presenciei, num grupo virtual, um caso em que zombaram da 

desinformação de um colega recém-aprovado sobre uma camiseta elaborada 

para a turma.” 

 

E18: “As zoações acontecem nos grupos de mensagem de celular e nas páginas 

de redes sociais”. 
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O estudante do segundo período (E8) confirma os estudos de Agatston e Kowalski 

(2007) sobre intimidar e hostilizar uma pessoa difamando-a, insultando-a ou atacando-a 

covardemente pela internet: 

 

E8:“Um aluno de outro período ‘zoou’ um comentário meu, tirou um print e 

enviou para o whatsapp da turma dele. No meu comentário eu criticava uma 

música que os alunos de minha universidade cantavam de forma ofensiva em 

relação aos colegas de outra universidade. Me posicionei contra e esse aluno 

não soube dialogar e me ‘zoou’. Fiquei marcado.” (Grifo nosso) 

 

 

3.1.1.3 Classificação de acordo com um momento de ocorrência do fenômeno: refere-se 

especificamente à questão de número 10 do questionário. 

 

3.1.1.3.1. Trote 

 

O trote universitário é um tipo de ritual de passagem para o aluno que conseguiu uma 

vaga no ensino superior, e passa, então, a ser chamado de calouro. Pode ser realizado através 

de atos de violência, humilhação e zombaria. Com o intuito de promover a integração entre os 

novos alunos e os veteranos, o trote pode ser uma experiência marcante para a vida do 

discente. Na universidade pesquisada todos os alunos relataram que o trote não foi violento, 

consistindo de brincadeiras para integrar. Embora citem algumas situações que provocaram 

constrangimentos, como músicas cantadas durante o evento com conteúdo machista, 

homofóbico ou sexista, ou também relatem desconforto ao terem que pagar determinada cota 

em dinheiro, descreveram a atividade, de um modo geral, como integradora.  

 

 

E4 (1º período):“O trote na universidade em que ingressei é moderado e 

nenhum aluno é posto em situação vexatória ou é obrigado a fazer atividades as 

quais não deseja. No entanto, as músicas ainda apresentam teor machista e 

homofóbico.” 

 

 

E2 (1º período):“Foi simples, porém parte do trote passa pelo pagamento de 

uma cota e essa cobrança é desconfortável (paguei minha cota).” 
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E9 (2º período):“O trote nesta universidade foi tranquilo em relação às outras 

universidades. Não foi isento de todo preconceito e opressão, até porque existe 

uma hierarquia, mas todos se integraram muito bem, dando espaço para o outro 

impor suas vontades quando achasse necessário. Não fomos obrigados a fazer 

nada”. 

 

 

 

E18 (4º período):“No meu trote fui pintado para pedir dinheiro nas ruas. 

Cantamos músicas com letras depreciativas. Dançamos e fizemos brincadeiras 

como amarrar um bolão de gestos no tornozelo para colegas estourarem.” 

 

 

 

Zuin (2002) classifica o trote como um rito de passagem, uma tradição que deve ser 

perpetuada no processo de integração dos calouros com os veteranos, conforme refere E3 (1º 

período): 

 

E3:“Foi tranquilo com algumas brincadeiras interativas e legais e outras nem 

tanto, mas aceitar o trote e me envolver nele fez com que eu criasse uma relação 

mais estreita com meus colegas de turma e meus veteranos.” 

 

 

Observamos, abaixo, nas palavras de E5 (1º período) a importância das redes virtuais 

na propagação do trote, ratificando Palácios e Rego (2006) ao ressaltarem as comunidades 

virtuais no incentivo à prática da violência, seja em relação ao bullying no momento do trote 

propriamente dito ou no decorrer da universidade. 

 

E5:“Um calouro, durante o trote virtual, que é algo bem amigável, levou 

algumas mensagens mais a sério. Mas, veteranos começaram a colocar apelidos 

nele, perpetuando o bullying.”(Grifo nosso) 

 

 

O discente do terceiro período enfatiza, abaixo, a participação do Diretório Acadêmico 

da universidade no sentido de promover o trote sem o uso da violência:  
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E17: “Para mim o trote foi tranquilo, mas houve episódios de coação, o que o 

Diretório Acadêmico vem tentando barrar.” 

 

 

3.1 2 CATEGORIA DESENVOLVIMENTO MORAL 

 

Sustentamos nosso ponto de vista nos autores que aprofundaram seus estudos na área 

da psicologia moral, considerando a descrição e explicação de códigos morais e sua evolução 

em relação a fenômenos culturais e sociais. O estudo desses autores foi fundamental na 

identificação de elementos significativos para melhor entendermos a perspectiva do 

desenvolvimento moral na compreensão do relacionamento travado entre os estudantes na 

universidade. A partir do questionário utilizado, foi possível depreender das respostas dos 

estudantes valores considerados relevantes no convívio entre os pares. Destacamos aqueles 

valores atribuídos pelos jovens às suas experiências, consideradas como episódios de 

bullying, no convívio com os colegas. Cabe reiterar que nosso intuito não foi aplicar junto aos 

estudantes um teste para medir o desenvolvimento ou a competência moral. 

Optamos por analisar esta categoria destacando os sentimentos e os valores morais 

expressos pelos discentes ao responderem as questões do questionário sobre o bullying, 

principalmente as de números 8 e 9. Para isso, foram estabelecidas duas subcategorias: 

dignidade humana e respeito. Estas subcategorias surgiram de forma espontânea, tendo como 

base as ponderações dos estudantes, podendo ser consideradas essenciais no processo de 

amadurecimento moral.  

A ética e a moral fundamentam o desenvolvimento do ser humano e são conceitos que 

integram a formação de cada pessoa não só individualmente, mas também em suas relações na 

sociedade. Nesta dinâmica podemos observar que os valores morais vão sendo construídos 

dialogicamente, considerando-se o contexto e as pessoas envolvidas. Muitas vezes, 

representam o ponto de partida do que é percebido ou de como os indivíduos interpretam 

determinadas situações, nas quais o respeito às diferenças é um ponto crucial para ser pensado 

já que requer a reavaliação de  crenças e a compreensão do valor de inclusão multicultural.  
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Além do enfoque cognitivo dado ao desenvolvimento moral, pelo aprendizado de 

regras e princípios, existe o aspecto afetivo a ser considerado. La Taille (2006) aponta que a 

obediência pode ser motivada pelo sentimento de medo, pela esperança de se ter uma 

recompensa ou também pelo desejo de agir de acordo com a norma. De acordo com Piaget 

(1994), podemos definir valores como trocas afetivas que o indivíduo realiza com o exterior, a 

partir da projeção dos sentimentos sobre objetos, pessoas e ou relações. Cognitivamente, os 

valores vão sendo organizados por meio das trocas interpessoais e dos julgamentos que 

realizamos, de forma que os integramos à nossa identidade. A perspectiva de Cortella e La 

Taille (2006, p. 27) ao sinalizarem que  “presta-se muito mais atenção às diferenças do que à 

pessoa do outro” nos leva a corroborar com os autores a importância de “olhar o outro como 

outro e não como estranho” (LA TAILLE, 2006, P.31).  

Compreendemos, então, que o processo de construção dos valores, para além das 

normas orientadoras, é motivado pela experiência de cada ser humano. As ações morais 

defendidas pelos sujeitos conferem um caráter dinâmico aos valores não só no aspecto 

individual, mas também na coletividade, considerando-se o contexto no qual estão inseridos.  

Os valores morais começam a ser transmitidos para as pessoas nos seus primeiros anos de 

vida, através do convívio familiar. Com o passar do tempo, o indivíduo vai amadurecendo e 

solidificando seus valores, a partir de comportamentos, observações e experiências obtidas na 

vida social. Estes comportamentos são relativos a um determinado tempo em uma 

comunidade. Por isso, haverá possibilidade de críticas e até de mudanças pessoais. De acordo 

com Rego (2003), a socialização é um processo que permite aos indivíduos adquirem 

habilidades e conhecimento para agirem na sociedade. Indo ao encontro do pontuado pelo 

autor, enaltecemos que, ao estruturarem a construção de seus valores morais e atingirem a 

socialização profissional, os discentes poderão melhor se ajustar e estarão mais capacitados 

para assumirem os desafios impostos pela profissão a ser exercida. 
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3.1.2.1 Subcategoria dignidade humana 

Etimologicamente a palavra dignidade tem origem no latim dignitas, ou seja, o que 

tem valor, respeitabilidade. A dignidade da pessoa humana como valor inerente da condição 

de ser humano tem origem ideológica no pensamento cristão, fundado na fraternidade, para 

promover alteração de entendimento em direção à igualdade dos indivíduos (SARLET, 2006).  

Para o filósofo da antiguidade clássica Marco Túlio Cícero, a dignidade (dignitas) da 

pessoa humana passou a ser entendida de maneira desvinculada da posição social ocupada por 

ela na comunidade em que vivia, em razão da qualidade ímpar do ser humano de ser racional 

frente aos demais seres vivos. Para ele a mente humana aprende e cogita, investigando através 

do ver e do ouvir (CÍCERO, 2001).  

São Tomás de Aquino entendia que a dignidade era absoluta e pertencia à essência, 

mas não a desvinculava totalmente do cargo ou posição social ocupado pelo indivíduo. Para 

ele, a mulher seria inferior ao homem em poder e dignidade (AQUINO, 2003). De certa 

maneira podemos fazer uma analogia ao sentido de dignidade vinculado à determinada 

posição de hierarquia que o aluno ocupa na universidade.  

 

Em relação a quem sofre uma ação de bullying assim se expressa um discente do 

quarto período: 

         E21:“Tentam transparecer que é como uma brincadeira, mas se sentem 

incomodados, como se fossem inferiores aos outros colegas.” 

 

O mesmo aluno faz referência à importância da dignidade humana, como abordado 

pelos autores acima, ao presenciar uma ação de bullying:  

 

E21: “Uma sensação desagradável de ver que uma pessoa estava se divertindo 

do outro, como se fosse superior a ele (sendo que este outro estava se sentindo 

mal). Uma falta de dignidade pela pessoa do outro.” 

 

A questão da superioridade, tornando desigual e sem dignidade a relação entre os 

jovens, é comentada por discentes do primeiro (E1) e quarto períodos (E18): 



130 
 
 
 
 

E1:“Quando são agressivos percebo uma tentativa de ser superior e de 

intimidação.” 

 

 

E18:“Parece que as pessoas que praticam as ações consideram normais e 

brincadeiras, como se fossem superiores e as que sofrem parecem 

desconfortáveis ou simulam entrar nas brincadeiras, ignoradas pelos que 

assistem a tudo.” 

 

O tema dignidade foi definido de forma objetiva por Immanuel Kant, em 1785, 

quando assinalou que o homem é um fim em si mesmo e que o fundamento da dignidade da 

natureza humana se encontra não em outra coisa, senão na sua autonomia. Com os subsídios 

desse autor foi possível fundamentar o conceito de dignidade relacionado à capacidade de 

autonomia. O homem é capaz de se submeter livremente às leis morais que são reconhecidas 

como procedentes da razão prática. O ser humano, além de se submeter às leis físicas que 

regulam o universo e a ele mesmo, é um ser subjetivo, livre, constituído por uma interioridade 

e por uma consciência moral que lhe permite ser autônomo. É um sujeito moral que reconhece 

o valor e a obrigatoriedade das normas que ele mesmo se impõe (KANT, 1980). 

Ao praticar uma ação de bullying, o aluno muitas vezes desconhece o sentido da 

palavra dignidade, como abordado por Kant. Entretanto, é importante salientar que o discente 

que sofre esta ação também se confunde em relação aos seus sentimentos. Talvez por falta de 

autoestima sinta-se culpado pelo que está acontecendo consigo. Vejamos o relato de um 

discente do quarto período: 

 

E18:“No momento da ação, você não percebe que está sofrendo bullying e tende 

a achar que a culpa é sua por aquilo estar ocorrendo com você. Mas depois de 

refletir a gente percebe que o que falta é um sentimento próprio de dignidade no 

outro.”(Grifo nosso) 

 

Interessante constatar a seguir que, em poucas palavras, um discente do terceiro 

período sintetizou de forma abrangente alguns sentimentos que revelam a falta de dignidade 

para com o outro na universidade. 
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E13:“Quem pratica o bullying sente confiança e soberba em relação ao outro. 

Não há dignidade. O outro (quem sofre) sente vergonha e tristeza e quem 

presencia tem além de vergonha, certa empatia e compaixão para com o 

colega que sofreu a ação”. (Grifos nossos) 

 

A dignidade da pessoa humana se constitui, assim, num valor universal, independente 

das pluralidades socioculturais.  Todas as pessoas são detentoras de igual dignidade não 

obstante as diferenças físicas, intelectuais ou psicológicas, pois apresentam pela sua condição 

humana, as mesmas necessidades e faculdades vitais (DALLARI, 2004).  

Kohlberg pesquisou o raciocínio moral dos indivíduos, além de sua capacidade de 

argumentar e refletir sobre aspectos morais. Acreditava na universalidade dos princípios 

morais, independentemente do povo ou de suas culturas específicas (REGO, 2003). Sob esse 

ponto de vista, consideramos oportuno destacar a opinião de um estudante do segundo 

período, ao refletir sobre sua atitude como testemunha de um episódio de bullying: 

 

E9: “Não soube como lidar com a situação na hora. Muitas vezes achamos que 

certas brincadeiras não ofendem e deixamos por isso mesmo, sem interferir, mas 

nunca sabemos realmente como o outro se sente, se estamos ferindo sua 

dignidade”. (Grifo nosso) 

 

 

Observa-se, no relato acima, que há uma emergência da consciência moral que vai ao 

encontro do princípio da dignidade. O aluno reflete sobre considerar a perspectiva do outro, 

conforme estabelecido por Kohlberg no nível 2, estágio 3 do desenvolvimento moral, em que 

“a perspectiva é a do indivíduo em relação com outros indivíduos, atento a sentimentos 

compartilhados, acordos e expectativas que têm primazia sobre outros interesses individuais” 

(REGO, 2003, p. 87). 

Relevante também notar a referência que outro aluno do segundo período faz a esse 

respeito, porém chamando a atenção para o que parece ser uma dificuldade de raciocínio de 

quem pratica o bullying. 
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E8:“Percebo nos que fazem o bullying que parecem não raciocinar o que a 

ação deles pode causar.” 

 

Aranha (2009) cita a capacidade de reflexão como facilitadora do processo de 

amadurecimento moral dado pela organização autônoma das regras e pela livre deliberação. O 

desenvolvimento da autonomia motiva no indivíduo a capacidade de ponderar sobre suas 

dificuldades. Sócrates estimulava a reflexão sobre os valores nos quais acreditavam os 

cidadãos, favorecendo o pensar consciente sobre a importância do comportamento para o bem 

comum e para a harmonia social (MARCONDES, 2013).  

Em sentido inverso a essas proposições, ressaltamos o que um aluno do segundo 

período aponta sobre suas percepções a respeito do colegas agressores: 

 

E11:“Aqueles que praticam sentem que tal ato é uma brincadeira que não pode 

deixar de ser feita. Não há reflexão acerca do que o bullying causa numa 

pessoa.”(Grifo nosso) 

 

 

Sublinhamos a importância da reflexão como processo de amadurecimento para o 

alcance da autonomia, conforme nos alerta Rego (2003, p. 100): 

 

A autonomia diz respeito ao processo de reflexão único, desenvolvido pelo 

indivíduo, levando em consideração todos os interesses relacionados com o 

problema em questão, que pode levá-lo a concluir por uma solução de interesse 

pessoal ou não, mas tendo sempre como ‘pano de fundo’ as relações interpessoais 

que ele empreende (u). 

 

 

De acordo com Lepargneur (2006), os referenciais da bioética  priorizam uma 

educação centrada nos valores que movem a sociedade. Mormente, a busca por uma melhor 

qualidade vida, através de relações mais justas e que tenham como foco a dignidade humana. 

Contrariamente ao exposto pelo autor, observamos nas considerações dos estudantes do 

primeiro período muita dificuldade, medo e sofrimento nos episódios de bullying envolvendo 

os colegas de universidade. 
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E3: “Você se sente excluído e incomodado com o ato.” 

 

E1: “Sofrimento, impossibilidade de reação, as vítimas se fragilizam.” 

 

E5: “As vítimas se sentem impotentes, fracas e coagidas.” 

 

E4: “Tive medo de também ser zombado ao presenciar uma ação de bullying.” 

 

 

 

O sentimento de indignação também esteve presente no relato de outro discente, como 

podemos observar: 

 

E8 (2º período): “No momento do trote, cantando músicas com conteúdos 

extremamente racistas, sexistas, machistas, maldosas, difamatórias, meu 

sentimento foi de indignação.” 

 

 

Compreendemos assim, conforme abordado por Kant (1980), que a dignidade é um 

atributo inerente ao homem dada sua própria condição humana. Dessa maneira, qualquer ato 

com intenção de promover humilhação e desqualificar a condição humana enseja reflexão 

profunda a fim de que se possa perceber que ninguém é detentor de mais ou menos dignidade 

do que seu próximo. O sentido de igualdade deve prevalecer nas relações humanas. 

 

3.1.2.2) Subcategoria respeito 

La Taille (2006) nos lembra que a palavra moral diz respeito ao campo do agir 

enquanto que a palavra ética remete à dimensão da reflexão sobre este agir, conjugando 

fatores intrínsecos e culturais na relação do indivíduo com o outro.Acreditamos ser oportuna a 

ponderação do autor para afirmarmos a importância de valorizar o sentimento de respeito 

mútuo e reciprocidade nas relações humanas.  

A palavra respeito provém do latim respectus. Significa apreço que se tem por alguém ou 

alguma coisa, deferência, consideração, cuidado com o próximo. É o reconhecimento do valor 

próprio e dos direitos dos indivíduos e da sociedade (AULETE, 2014). A consciência de que o 

respeito ao próximo deve ser um imperativo no convívio social pode evitar a discriminação e o 
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preconceito nas relações que se estabelecem. A seguir podemos perceber como o 

reconhecimento do respeito como valor é aceito e abordado pelos estudantes do 1º período: 

 

 

E1:“Sempre respeito e gosto que respeitem todas as questões acadêmicas e 

pessoais.”(Grifos nossos) 

 

 

E2:“Os agressores são pessoas com outros problemas que acham na opressão 

uma válvula de escape. É uma falta de respeito.”(Grifo nosso) 

 

 

E5:“As brincadeiras, a meu ver, são todas respeitosas e não expõem a pessoa. 

Além disso, os calouros podem se negar a participar do trote sem sofrerem 

preconceitos.”(Grifo nosso) 

 

 

Os relatos acima ratificam os preceitos de Lepargneur (2006), ou seja, favorecer o 

desenvolvimento integral do ser humano, considerando o respeito às diferenças, o bem-estar 

coletivo e a formação de pessoas capazes de intervir como cidadãos.  Reflexão notável para 

suscitar o debate entre os discentes como forma de alerta em relação às ações com 

características negativas entre eles. Os discentes E22 e E21 (quarto período), ao abordarem a 

questão, mostram o desconhecimento de como agir, reforçando a necessidade de estarmos 

sempre atentos a esse tipo de situação: 

 

 

 

 

E22:“Eu não sabia como me posicionar diante de uma ação de bullying 

praticada por um grupo em forma de brincadeira. Eles não refletem sobre o 

dano e falta de respeito que estão causando na vítima de bullying, que tem medo 

de reagir. Os que presenciam também têm medo de se posicionar contra essas 

ações porque acham que também podem sofrer bullying ou serem excluídos de 

certos círculos sociais.”(Grifo nosso) 

 

 

 

E21:“Um grupo de pessoas ficou zoando um casal homossexual e eu, mesmo 

achando falta de respeito, estava de passagem e não me senti a vontade para 

ajudar.”(Grifo nosso) 
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Mascarenhas e Martinez (2012), ao verificarem a ocorrência do bullying/cyberbulling, 

como desrespeito à diversidade e à cidadania no contexto universitário amazônico, 

concluíram que os episódios infringem os direitos de cidadania.  Podem ser interpretados, 

também, como violência à diversidade e ao multiculturalismo, dado que a igualdade de 

oportunidades educacionais é uma garantia jurídica. A pesquisa revelou a ocorrência do 

bullying/cyberbullying no contexto do ensino superior,  de maneira a provocar efeitos 

negativos sobre a saúde e o bem-estar psicossocial na universidade e podendo influenciar na 

desistência de estudantes que são alvos do fenômeno. 

Rego (2003) aborda a importância de se considerar, em relação à formação 

profissional, uma visão humanística calcada na autonomia, na beneficência e no respeito ao 

outro. Diferentemente do relatado por discentes do primeiro e terceiro períodos, 

respectivamente. 

 

E2:“Existem relações desrespeitosas na faculdade que levam o aluno a ser 

quase coagido por veteranos em trotes ou atividades relacionadas à calourada 

em geral.”(Grifo nosso) 

 

 

E17:“Às vezes, há maldade e falta respeito nas ações de bullying, em outras há 

uma certa despretensão...o fazem por imaturidade. Mas, quem sofre, sente-se 

coagido e reprimido, o que pode gerar certa revolta.”(Grifo nosso) 

 

 

 

Puig (1998, p.195) distingue a “relação respeitosa e compreensiva, já que é esta 

relação a que permite aos alunos manifestar-se com espontaneidade e naturalidade, sem 

necessidade de manipular a própria identidade para ‘ganhar’ a aceitação e o apreço do 

professor”. Assim, paralelamente às relações entre os pares,  estarão aptos a expressarem-se 

com segurança, além de compreenderem e valorizarem a opinião de seus colegas, 

contribuindo para a educação moral que é, essencialmente, um processo de construção de si 

mesmos. 

Dessa forma, torna-se crucial promover a participação do aluno em discussões, nas 

quais o professor seja mediador e participante do diálogo, de forma a permitir a aproximação 
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do aprendizado da realidade a ser experimentada pelo futuro profissional, favorecendo 

relações amparadas no respeito ao próximo; assim como promover a integração da pessoa 

com o seu corpo e imagem corporal, no sentido de estabelecer a conscientização do respeito 

na relação consigo próprio e com o outro, contribuindo para o aprimoramento moral. 

Portanto, com o intuito de facilitar a autonomia e o respeito nas decisões sobre o que fazer é 

necessário o desenvolvimento  da consciência dos valores vigentes e dos mecanismos sociais 

que permeiam a sociedade,  para que o indivíduo possa ser protagonista de sua própria vida. 

Com base nos relatos extraídos da análise das categorias bullying e desenvolvimento 

moral e suas respectivas subcategorias, sintetizamos no quadro a seguir, os sentimentos e 

valores expressados pelos discentes na condição de agressores, vítimas e testemunhas, diante 

das situações de bullying. 
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Quadro 5: Sentimentos e valores expressados pelos agressores, vítimas e testemunhas. 

 

Agressores Vítimas Testemunhas 

Prazer em brincar Exclusão Exclusão de colegas quietos. 

Descontração Vergonha Ajuda 

Ofensa Medo Acolhimento 

Constrangimento Tristeza Inserção do colega agredido. 

Sentimento de mal-estar Constrangimento Chateação 

Culpa Indignação Timidez 

Pedido de desculpas Humilhação Desconhecimento sobre que 

atitude tomar. 

Confiança Desrespeito Indignação 

Soberba Insegurança Desrespeito 

Opressão Baixa autoestima Empatia 

Repressão Fragilidade Compaixão 

 Impotência Respeito 

 Fraqueza Dignidade 

 Respeito Maldade 

 Dignidade  
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3.1.3 CATEGORIA IMAGEM CORPORAL  

Para a análise desta categoria, fez-se necessário a elaboração de questões fechadas, 

divididas em 5 roteiros numerados de 2 a 6, a serem apresentados de acordo com a ordem 

sequencial das perguntas no questionário. Procedemos dessa maneira em virtude da pouca 

disponibilidade de tempo para reunir os alunos fora das atividades acadêmicas, uma vez que 

todos os temas abordados são abrangentes e as questões fechadas demandam menos tempo 

para as respostas. Mesmo assim, alguns discentes solicitaram permissão para escrever suas 

opiniões ao lado dessas questões.  

Optamos pelas seguintes perspectivas de pesquisa em relação à imagem corporal: a) 

social, com foco na aparência física e atrelada à importância dos valores culturais na 

percepção dos sujeitos uns pelos outros; b) cognitivo-comportamental,  destacando a 

importância cognitiva, emocional e comportamental que o corpo tem para autoavaliação. 

Estabelecemos, previamente, quatro subcategorias extraídas dos pontos que nortearam a 

construção das perguntas fechadas do questionário: corpo e imagem corporal, mídia, família e 

colegas da universidade. Tavares (2003) aponta a importância das atitudes da família e das 

conversas na fase do interesse das crianças pela descoberta do próprio corpo. Não há imagem 

corporal coletiva. Cada pessoa estrutura sua imagem em contato com os outros, numa troca 

contínua. 

As quatro subcategorias foram destacadas porque a construção da imagem corporal 

ocorre também pelo contato com o mundo externo. Temos interesse pelo nosso corpo, mas 

também pelo corpo dos outros, de maneira que há um contínuo intercâmbio entre a nossa 

imagem e a dos outros. O corpo humano faz-se presente no mundo em um contexto espacial e 

temporal, no qual podemos observar um profundo relacionamento entre os aspectos 

fisiológicos, afetivos e culturais, e se desenvolve a partir das potencialidades dimensionadas 

em um universo limitado de possibilidades dadas por um mundo cultural, do qual se destacam 

as redes de relações afetivas mais próximas ao sujeito (TAVARES, 2003). 

Sendo o corpo modelado conforme os hábitos sociais e culturais, questões de natureza 

ética se impõem na medida em que a tendência à adoção de estereótipos pode facilitar o 

aparecimento de atitudes preconceituosas. Itens relacionados à aparência física, como o modo 

de se vestir, o tipo de corte de cabelo, os cuidados com o corpo, entre outros são transitórios e 

respondem aos ditames da moda vigente, quando os estereótipos se estabelecem. Opiniões, 

críticas, juízo de valores e preconceitos são estabelecidos sobre o próprio corpo ou sobre o 
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corpo dos outros, referenciados por modelos pautados em variáveis sociais e estabelecidos 

pelo critério do momento (LE BRETON, 2010). 

 

Roteiros 2 a 6: referem-se ao tema da imagem corporal. 

 

3.1.3.1 Subcategoria corpo e imagem corporal: corresponde aos roteiros de perguntas 

fechadas de números 2 e 3.  

Puig (1998) atenta para a construção da personalidade moral que emana da 

autoimagem e da relação entre os indivíduos e a sociedade. Esta autoimagem poderá ser 

positiva ou negativa, motivando o modo como o indivíduo se vê no mundo, além do seu 

desenvolvimento moral. Essa visão do autor vai ao encontro do abordado por um aluno do 

segundo período ao reportar a sua percepção sobre os sentimentos das vítimas de bullying: 

E8: “Ficam desmotivados, desanimados, com a autoestima muito baixa.” (Grifo 

nosso) 

 

Os diálogos entre os jovens, durante a realização da pesquisa, permitiram reflexões 

acerca do assunto. Evidenciamos a fragilidade de um aluno do segundo período diante dos 

comentários de seus colegas sobre sua aparência física. O apelido que lhe foi dado o fazia 

sentir-se bem constrangido, envergonhado e triste. O relato oral da situação provocou 

reflexões entre todos os presentes que achavam ser brincadeira e não tinham intenção de 

magoar. Sob esse ponto de vista, todos concordaram: estavam, de certo modo, ferindo o 

colega e se desculparam. 

 

E7: “Ocorreu de eu ser chamado por um apelido que se referia de forma 

negativa a um problema físico meu, num momento de zoação. Eu me senti triste e 

envergonhado”. (Grifos nossos) 

 

 

 

Esse relato reforça os dados apresentados por Silva (2009), ao preconizar que traços 

relacionados à imagem corporal referentes à aparência física, podem ser motivo de bullying 

no cenário escolar. As vítimas geralmente possuem uma característica física singular que a 

difere dos outros alunos ou possuem algum tipo de deficiência física, o que torna a situação 
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ainda mais delicada, como apurado no exemplo anteriormente citado. Observamos que as 

questões físicas relacionadas à imagem corporal, especialmente quando existe alguma 

característica diversa dos padrões estéticos vigentes, aliadas à forma como esse corpo interage 

com os colegas e o  ambiente, podem favorecer comportamentos relacionados ao bullying. 

Tavares (2003) define a imagem corporal como um constructo que leva em conta as 

percepções do indivíduo sobre si mesmo e sobre a relação que ele mantém com a sociedade.    

A resposta de E6, abaixo, certifica a afirmação da autora na medida em que considera a 

exclusão de um jovem de um grupo social por conta do uso de roupas consideradas diferentes.  

E6:“Algumas pessoas que se vestem de forma mais reservada foram excluídas 

de muitos convites, conversas e reuniões com os demais. Muitas vezes se enquadram 

como excluídos e pressionados a passar por modificações, pelos que parecem ser 

mais orgulhosos e superiores. Os que presenciam, na maioria da vezes, se recolhem 

para não serem taxados em conjunto com a vítima”. (Grifo nosso) 

 

E2:“As vítimas sentem-se mal em geral, às vezes confusas, às vezes tentam 

mudar hábitos de todo tipo, mesmo gostando deles”.(Grifos nossos) 

 

Algumas referências pontuais por ocasião do trote mostram a relação da importância 

da aparência física do estudante durante o evento, como a pintura do corpo para angariar 

dinheiro na rua. Ao apresentar-se dessa maneira sua imagem se associa a de um calouro, 

facilitando o recebimento. 

O estudante pontua a esse respeito: 

E6:“Pedimos dinheiro na rua pintados, pois esta imagem de corpo pintado leva 

a mais arrecadação”. 

 

Schilder (1999) atenta que a imagem corporal é a representação mental do próprio 

corpo e do modo como ele é percebido pelo indivíduo, de forma que a imagem abrange os 

sentidos, as ideias e sentimentos referentes ao corpo.  

Fante (2005) destaca que o medo, a tensão e a preocupação com sua própria imagem 

podem comprometer o desenvolvimento acadêmico, além de aumentar a ansiedade, a 

insegurança e o conceito negativo de si mesmo. Esse sentimento de medo é experimentado 

pelo estudante E4, conforme abaixo: 
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E4: “Tive medo de ser zombado”. (Grifo nosso) 

Roteiro de perguntas número 2: sobre o corpo/imagem corporal. 

Pergunta nº 1: Você se preocupa com sua forma física? 

A maioria dos componentes do grupo dos quatro períodos estudados preocupa-se 

sempre com a forma física; apenas alguns responderam às vezes. Contemporaneamente, tem 

sido veiculada a ideia de que o sucesso ideal é alcançado por meio da beleza estética. O corpo 

esculpido, além de indicar a aparência física e a boa saúde, apresenta uma imagem que 

anuncia uma rede de interesses. Com mais frequência são introduzidos no mercado os mais 

variados tipos de aparelhos de ginástica, programas de condicionamento físico e de boa 

alimentação, além do incentivo ao uso de anabolizantes. Quanto mais perto o corpo estiver da 

juventude, da beleza e da boa forma, mais alto é seu valor de troca (FEATHERSTONE, 

1991). 

Martins et al. (2012), ao analisarem a insatisfação com a imagem corporal e 

verificarem a associação com o estado nutricional e variáveis em universitários de uma 

universidade pública em  Florianópolis, Santa Catarina, concluíram que a prevalência de 

insatisfação com a imagem corporal nos universitários foi elevada, apresentando associação 

com o sexo e com o estado nutricional. Os homens apresentaram mais frequentemente o 

desejo de aumentar as dimensões corporais, e as mulheres, de diminuir. Universitários de 

ambos os sexos e com diferentes classificações de índice de massa corporal almejam atingir o 

padrão de beleza determinado por fatores socioculturais. 

Saenger e Pereira (2011) investigaram alguns fatores associados à percepção da 

imagem corporal em acadêmicos de Educação Física de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior no Sul do Brasil. Foram questões relacionadas à imagem corporal e práticas de 

atividade física que permitiram aos autores concluírem que as universitárias apresentaram-se 

mais insatisfeitas pelo excesso de peso e os universitários consideraram a magreza motivo de 

insatisfação, possivelmente por um desejo de mais massa muscular. 

 

Pergunta nº 2: Você se sente bem com o seu corpo? 
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A metade dos estudantes informou sentirem-se bem com seu corpo. Uma pequena 

parcela dos alunos apresenta dificuldades de aceitação do próprio corpo. As jovens do sexo 

feminino são as que têm mais dificuldades, por estarem preocupadas com a beleza estética, 

geralmente comentando que procuram emagrecer para atender aos padrões impostos pela 

sociedade e para não se sentirem excluídas dos padrões dos grupos a que pertencem. 

Corroborando os nossos achados, Brixval et al. (2011) verificaram a relação entre o 

bullying e a imagem corporal em pesquisa na Dinamarca, com adolescentes. Concluíram que 

alunos obesos ou com sobrepeso, que não se sentiam bem com seu corpo, eram mais 

propensos ao fenômeno do que seus pares com peso considerado normal, e com possibilidade 

de ter a vida afetada negativamente. Também apuraram que estar fora de um padrão estético 

determinado por um grupo social favorece a associação ao bullying. 

 

Pergunta nº 3: Você fica mais preocupado com sua forma física quando você está em 

companhia de outras pessoas? 

Especialmente, quando estão em companhia de outras pessoas, a preocupação com a 

forma física aumenta consideravelmente, conforme relatado por mais da metade dos 

discentes. Esses dados confirmam os estudos de Tavares (2003) ao assinalar que a imagem da 

pessoa remete, de alguma forma, ao sentido das imagens corporais que circulam na 

comunidade em grupos e se constroem a partir dos diversos relacionamentos que ali se 

estabelecem. Sempre existirá uma imagem social do corpo, símbolo que provoca sentimentos 

de identificação ou rejeição dos sujeitos em relação aos pares e grupos a que pertencem.  

Blackwell, Miniard e Engel (2000)  alertam que um grupo de referência pode ser 

qualquer pessoa ou grupo que influencie significativamente o comportamento de uma pessoa. 

A maneira de pensar e de se comportar pode ser então estabelecida pelos valores, normas e 

padrões adotados por esses grupos de referência. 

Solomon (2002) assinala, nessa mesma linha de raciocínio, que um grupo de 

referência é um individuo ou grupos reais ou imaginários que apresentam relevância sobre as 

avaliações, aspirações ou comportamento de determinado  indivíduo. 

Pergunta nº4: Você acha que o sucesso de uma pessoa depende do tipo de roupa que ela usa? 

A metade do grupo considera que o sucesso de uma pessoa depende do tipo de roupa 

que usa. Esta parcela dos alunos pesquisados reforça os achados de Courtine (1995) ao 
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evidenciar que, com o culto da cultura física, houve um crescimento acelerado das indústrias 

de aparelhos para musculação e de produtos cosméticos. Dessa forma, os gastos compulsivos 

com vestuário para valorizar a aparência, com alimentos de baixa caloria para manter a forma 

física e os cuidados com a pele no sentido de manter a beleza estética aumentaram no intuito 

de valorizar o corpo conforme os padrões exigidos. 

Vejamos o que relata E18 (4º período): 

“As pessoas levam em conta a imagem daquele indivíduo. Você pode ser uma 

pessoa íntegra e inteligente, mas será julgado e aceito pela sua aparência física 

e pela roupa que você usa.”(Grifo nosso) 

 

 

 

Esse relato confirma os estudos de Vigarello (2006), ao  preconizar que os cuidados 

com o corpo passam a ser um modo de aquisição, e que definir a silhueta torna-se uma 

preocupação com a beleza estética de forma a afirmar a confiança do indivíduo em si próprio. 

Podemos observar a preocupação do aluno com a avaliação que os colegas fazem ao 

considerarem estes aspectos na relação com o outro, mencionando inclusive certo receio de 

exclusão pelo grupo. 

Esses alunos nos permitem observar que a estética física é cada vez mais orientada e 

moldada pela cultura e pelos valores sociais. Podem, em alguns casos, ser o cerne de 

episódios de bullying, na medida em que a valorização desses aspectos pelos jovens leva a 

padronização de gostos pelo que é considerado bonito pela maioria, provocando sentimentos 

de preconceito e até mesmo de exclusão em relação aos colegas que não se enquadram nos 

moldes propostos pelo grupo. 

 

E18 (4º período): “Eu não me sinto bem com o meu corpo, mas estou tentando 

aceitá-lo como ele é e assim desconstruir padrões de beleza impostos. Se você 

não se encaixa, pode ser vítima de zoações, conforme se vê às vezes aqui na 

universidade.” (Grifo nosso)  

 

O indivíduo que se sujeita a condicionamentos sociais com a adoção de costumes, às 

vezes para satisfazer a noção de pertencimento e ser aceito, pode inserir-se em uma rede de 

relacionamentos que o leva a comprometer-se com valores coletivos que não são os que 
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considera importantes para sua própria vida. Códigos de conduta impostos culturalmente 

podem se render ao apelo estético da aparência. O corpo tido como belo é o que carrega 

consigo uma imagem já veiculada na mídia. 

 

3.1.3.2 Subcategoria mídia: corresponde aos roteiros de perguntas de números 3 e 4. 

Roteiro nº3: refere-se às atitudes socioculturais em relação ao corpo/imagem corporal e à 

mídia. 

Pergunta nº1: Você já se sentiu influenciado pela televisão ou outro tipo de mídia a praticar 

exercícios? 

Em relação à influência da mídia, na prática de exercícios, houve resposta positiva 

pela maioria de todo o grupo. Verificamos que a indústria corporal, por intermédio dos meios 

de comunicação, produz desejos através da padronização dos corpos. Assim, indivíduos fora 

das medidas almejadas, sentem-se cobrados e insatisfeitos e buscam as atividades físicas 

muito mais para atenderem a esses aspectos do que para melhorarem sua saúde e qualidade de 

vida. Conforme afirma Kehl (2001), a maneira como os veículos de comunicação influenciam 

as culturas de massa é mais forte do que a capacidade de reflexão dos indivíduos, fazendo 

com que o que se assiste seja incorporado sem ser simbolizado. 

Pergunta nº 2: Você já se sentiu influenciado pela televisão ou por outro tipo de mídia a 

mudar sua aparência? 

Sobre sentir-se influenciado pela mídia a mudar de aparência, mais uma vez os dados 

apurados mostram que a maioria respondeu afirmativamente. O incentivo da mídia na ênfase 

de corpos idealizados é o ponto de partida para a procura da aparência física padronizada.  

Como nos alerta Vigarello (2006), a busca do homem contemporâneo pelo modelo 

ideal de corpo o torna vulnerável e refém do que é imposto pelo mercado da estética. Ideais de 

beleza, de mudança, de aceitação e de prestígio são buscados. O comércio de medicamentos, a 

procura por cirurgias plásticas corretivas e os programas de estética são todos vislumbrados 

como tentativa de atingir o padrão estético almejado. Apostólico (2006) concluiu que a mídia 

possui a capacidade de hipnotizar e seduzir através de imagens e gestos que são mais 

facilmente retidos pela memória em relação às narrativas. 
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Roteiro nº 4: sobre a mídia. 

Pergunta nº 1: Que tipos de mídia você utiliza? 

O tipo de mídia mais utilizado pelos estudantes é a internet, principalmente através do 

uso de aparelhos celulares. Na sequência, em ordem de preferência, indicaram a televisão, os 

jornais, as revistas e o rádio como instrumentos para manterem-se atualizados com os ditames 

da moda. A imagem veiculada pelos meios de comunicação utiliza corpos de homens e 

mulheres esculturais para atrair o consumo através de anúncios publicitários que incentivam a 

batalha pelo belo, com silhuetas delineadas para as moças e portes atléticos para os rapazes. 

Para Fischer (2008), a produção de sujeitos estaria relacionada cada vez mais à 

experiência cotidiana dos mais jovens com as imagens e os textos disponíveis nos meios 

tecnológicos de informação e comunicação. A influência da mídia sobre o jovem deve ser 

considerada de acordo com o tempo de exposição à variedade de atrações.  

A esse respeito pondera E12 (3º período): 

“Infelizmente, às vezes, o sucesso de uma pessoa depende do tipo de roupa que 

ela usa. O que a mídia mostra vale muito.” 

 

Pergunta nº2: Você se sente parte de algum grupo, existe algum padrão de comportamento, 

gosto ou vestuário entre seus amigos? 

Neste quesito a metade do grupo respondeu de forma positiva. Alguns jovens 

afirmaram que somente em determinadas ocasiões sentem-se parte de um grupo. Blackwell, 

Miniard e Engel (2000) salientam que a cultura determina um padrão de comportamento na 

sociedade, tornando o vestuário e a aparência física alguns dos aspectos mais importantes em 

relação ao grupo. A identificação com um ou vários grupos normalmente acontece pela 

necessidade de aceitação e pertencimento, o que impulsiona a procura por produtos e serviços 

comuns a todos. Mesquita (2004) salienta que na contemporaneidade os grupos apresentam 

códigos próprios que permitem a sua identidade e a sua relação na sociedade. 
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3.1.3.3 Subcategoria família: refere-se ao roteiro de perguntas fechadas de número 5. 

Roteiro nº 5: perguntas sobre a família. 

Pergunta nº1: Seu pai/ responsável faz comentários sobre sua aparência física? 

Pergunta nº2: Sua mãe/ responsável faz comentários sobre sua aparência física? 

Pergunta nº3: Caso você tenha irmãos, vocês conversam sobre a aparência física? 

Sobre os comentários dos familiares a respeito da importância da aparência física, 

houve maior índice na escolha das observações feitas por parte dos irmãos, seguida das mães 

e, em menor escala, por parte dos pais. De acordo com Bourdieu (1996), o corpo é um espaço 

de inscrição de condutas familiares e de classes sociais, é o suporte de uma construção de 

identidade que se dá pelo social sobre o indivíduo em seu movimento pela sociedade e que 

acaba por sedimentar um habitus relativo à sua história. A esse respeito o estudante do 

primeiro período destaca: 

E1:“Minha mãe comenta minha aparência física. Diz que sou lindo! (Coisa de 

mãe).” 

 

Características são transmitidas através das gerações, como as culturais, as 

educacionais, as comportamentais e as espirituais, delineando a pluralidade dos indivíduos. 

Por meio da educação formal e informal, valores éticos e humanitários são agregados e 

permitem o aprofundamento das relações de carinho e de solidariedade, fundamentais no seio 

da organização familiar e que irão proporcionar segurança ao jovem (FERRARI & 

KALOUSTIAN, 1994).  

Blackwell, Miniard e Engel (2000) acreditam que a família é um grupo de pessoas 

relacionadas por sangue, casamento ou adoção, sendo a família nuclear composta por pai, mãe 

e filhos vivendo juntos e podendo ser ampliada pela companhia dos avós, tios, primos, sogros. 

Para esses autores, a maior e mais impactante influência recebida pelos indivíduos é exercida 

pela família.  

Mowen e Minor (2003) compreendem a existência de muitos tipos de famílias, mas 

independentemente desta variação consideram relevante a importância delas como agentes de 

socialização que permitem a aquisição de conhecimentos e habilidades para a inserção na 
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sociedade. Solomon (2002) observa que a composição tradicional da família se alterou 

bastante ultimamente em termos de tamanho, estrutura e assunção de papéis e que, em função 

dessas mudanças, ficou mais forte a relação dos jovens com amigos e grupos de 

relacionamento, que se reúnem para determinados programas por afinidade. 

 

3.1.3.4 Subcategoria colegas de universidade: refere-se ao roteiro de perguntas fechadas de 

número 6. 

Roteiro nº 6: perguntas sobre sua própria observação e a dos colegas da universidade em 

relação ao corpo/imagem corporal. 

Pergunta nº1: Você observa a aparência física de seus amigos e colegas de universidade 

(forma corporal, peso, roupas)? 

Acerca da observação da aparência física dos colegas de universidade quase a 

totalidade do grupo pesquisado respondeu positivamente. Políticas instituídas pelo momento 

em que se vive identificam, classificam e estigmatizam as imagens que temos de nós mesmos 

e dos outros. Assim, o ser humano fica sujeito a todo instante a uma aprovação social de sua 

conduta pelo grupo. Passa a se comportar conforme as regras e as técnicas estabelecidas 

socialmente, sempre buscando a beleza definida por um modelo estético, comercialmente 

idealizado. Mowen e Minor (2003) consideram que a influência de um grupo pode acontecer 

pelo desenvolvimento de pressões, ou seja, uma mudança no comportamento ou crença 

pessoal quando se faz parte de um grupo, como resultado da pressão real ou imaginária 

exercida por este grupo. Assim, o individuo se submete aos desejos da maioria por achar que 

o grupo está certo ou por aceitação íntima para se sentir incluído, quando muda suas crenças 

de acordo com as crenças do grupo. 

Pergunta nº 2: Seus amigos e colegas da universidade fazem comentários sobre sua aparência 

física (forma corporal, peso, roupas)? 

Os alunos em sua maioria observam e se preocupam com os comentários dos colegas a 

esse respeito. Costa e Machado (2014), após desenvolverem pesquisa numa escola pública 

com jovens entre treze e dezessete anos, observaram que a grande maioria dos alunos que 

participaram do estudo apresentou algum grau de insatisfação com o corpo e com a imagem 

corporal, preocupando-se com a opinião dos colegas, principalmente as adolescentes do sexo 
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feminino. Essas autoras concluíram ser de fundamental importância o desenvolvimento em 

conjunto, pela escola e pela família, de um trabalho de conscientização junto aos jovens sobre 

a influência dos padrões de beleza, priorizados em cada época, na autoimagem dos jovens. 

Contrapondo, citamos um estudo realizado por Assis et al. (2003), com abordagem 

sobre os sentimentos que os adolescentes têm de si em relação aos conceitos de autoestima e 

autoconceito. Apresentou como resultado mais significante  o fato desses jovens possuírem 

um olhar muito positivo sobre si próprios, a despeito da visão que os adultos e a sociedade em 

geral possam ter deles. 

De forma singular Boltanski (2004), já na década de 60, assinalava para o aumento da  

atenção dada à aparência física. Um estudante do segundo período aborda a importância de 

defender um colega sendo ridicularizado por outros através de  imagens representadas por 

mímicas faciais: 

 

E7:“Eu falei em defesa do colega, envergonhado,  enquanto outros riam e 

faziam cara de desdém no momento em que ele se pronunciava. Me sinto 

enfurecido e indignado diante destas ações. Quem as pratica se acha superior.” 

 

Podemos depreender, a partir dos comentários abaixo emitidos pelos jovens 

pesquisados, como são percebidas as situações que se reportam à aparência física e se 

relacionam aos episódios de bullying: 

 

E10 (2º período):“Sobre uma brincadeira desrespeitosa sobre a aparência física 

com um colega, eu intervi a favor do colega, porque ele não estava à vontade, 

sozinho e parecendo rejeitado. Não acho saudável a pessoa se sentir 

desconfortável em um ambiente de estudo onde a consciência sobre os atos é 

sonho, pois vemos mais os amigos do que a própria família. Geralmente os 

agressores estão em grupos e sentem-se com muito poder, sentem-se fortes.” 

(Grifos nossos) 

 

 

E8 (2º período): “Presenciei colegas recebendo apelidos ou zoações sobre 

aparência física ou o modo de viver, que não são bem aceitos pela maioria. 

Acabam que tentam se isolar do grupo para evitar que as ações aconteçam de 

novo. Ficam com medo e vergonha. Quem pratica as ações não se importa 

muito com o sentimento do próximo, com as consequências que essas ações 

podem vir a trazer.” (Grifos nossos) 
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E2 (1º período): “Os colegas sentem-se mal em geral, às vezes confusos, às 

vezes tentam mudar hábitos, mesmo gostando deles”.  

 

 

E12 (3º período): “Fico sabendo de alguns casos isolados por parte de amigos 

homossexuais, que expressam claramente em sua aparência suas preferências, 

que sofrem com o bullying”. 

 

 

Na China, pesquisa realizada sobre a insatisfação corporal, o envolvimento em 

comportamentos de mudanças do corpo e as pressões socioculturais em relação à imagem 

corporal, em adolescentes de ambos os sexos, constatou que as meninas relataram maior 

insatisfação corporal. Os meninos informaram utilizar estratégias para aumentar a sua massa 

muscular com mais frequência do que as meninas, além de sofrerem com pressões de fontes 

socioculturais para aumentar seus músculos ou mesmo o peso. Já as meninas, relataram sofrer 

a pressão advinda dos meios de comunicação para perder peso. A pressão dos parentes, da 

mídia e de adultos também foi considerada, em ambos os casos, na influência sobre mudanças 

de comportamentos em relação ao corpo (XU et al., 2010).  

Essas observações vão ao encontro dos dados apurados em nossa pesquisa, os quais 

mostraram que os sentimentos e o contexto social representado pela família, pela mídia, pela 

escola e pelos amigos são considerados importantes pelos estudantes participantes. 

Salientamos a importância das reflexões propostas por Puig (1998), ao referir-se à construção 

da personalidade moral a partir da autoimagem que o indivíduo possui sobre si próprio e na 

perspectiva de sua relação com o mundo. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fenômeno do bullying na universidade demanda profunda reflexão. É fato, 

entretanto, que nesse cenário, salvo algumas exceções, a discussão é opaca. Há muito saber 

sobre o assunto, principalmente advindo de pesquisas relevantes e em número considerável no 

nível dos ensinos fundamental e médio. Mas, na universidade, nos indagamos sobre como 

essas questões têm sido abordadas nas pesquisas científicas e sobre o que tem sido feito na 

prática. Por conta dessa opacidade, notamos haver maior visibilidade quando acontecem 

situações de grande impacto, destacadas inclusive na mídia. Nessas circunstâncias, simplifica-

se a questão no cotidiano universitário por se admitir que os alunos já sejam amadurecidos 
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para tratarem de assuntos dessa natureza ou não se considera a importância da temática por se 

reconhecer que os casos são pontuais. Embora na universidade onde se desenvolveu esta 

pesquisa não tenha havido relato de situação levada ao extremo, chamamos a atenção para as 

considerações dos alunos, que em sua maioria levantaram questões frequentes e significativas 

a serem refletidas.  

Ao trazer à baila reflexões sobre o bullying na universidade, com base nas perspectivas 

do estudo do desenvolvimento moral e da imagem corporal do estudante,  esta tese buscou 

responder às questões suscitadas e, também,  casar os saberes de referência com a prática 

observada no trabalho de campo. Nesse sentido, a adoção teórica assumida foi de fundamental 

importância para embasar nossa hipótese de que, mesmo com alunos universitários, há a 

ocorrência de episódios que até podem parecer brincadeira, aos olhares mais desatentos, mas 

que na realidade possuem a capacidade de mexer com a sensibilidade dos alunos, podendo 

inclusive prejudicar sua formação pessoal e profissional. 

A revisão da literatura, associada ao trabalho de campo pautado no método de 

pesquisa qualitativa, foi essencial para podermos afirmar que os relatos dos estudantes foram 

relevantes não somente através do olhar da pesquisadora, mas também tendo por base as 

reflexões geradas entre eles com a aplicação do questionário. Com certeza, a indiferença em 

relação ao tema não permeou a participação de cada um dos discentes participantes. Além 

disso, a construção teórica deste trabalho permitiu, não só elaborar de forma coerente as 

questões que fizeram parte do questionário utilizado para a pesquisa de abordagem 

qualitativa, como também possibilitou sobremaneira refinar a atenção da pesquisadora como 

observadora no campo, calcada dessa forma em conteúdos mais precisos.  

As dificuldades encontradas ao longo do percurso de elaboração desta pesquisa podem 

ser compreendidas a partir da extensão e da complexidade dos temas envolvidos. Cada um por 

si só (bullying, perspectivas do estudo do desenvolvimento moral e da imagem corporal) abre 

inúmeras possibilidades de estudo. Portanto, em função de uma delimitação necessária, 

elaboramos recortes de forma a atender nossa proposta de estudo. Por uma questão de 

limitação temporal com os alunos, não foi possível utilizar questões abertas relativas ao 

estudo do corpo e da imagem corporal. Ainda assim, alguns discentes sentiram-se bastante 

sensibilizados com determinados pontos abordados no questionário e escreveram suas 

considerações, permitindo um aprofundamento da análise.  
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O grande desafio na realização do trabalho de campo foi proporcionar aos estudantes a 

oportunidade de se exprimirem com liberdade, mantendo o diálogo durante a aplicação do 

questionário, sem perder o foco nos objetivos traçados. Percebemos que o mais importante é 

ouvir e compreender as ideias e experiências compartilhadas e abrir espaço para a reflexão 

sobre as relações cotidianas entre estudantes e universidade.  

A universidade, como espaço heterogêneo e conectado com a sociedade, ao 

possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem de forma ampla e ao preparar para o 

exercício profissional comprometido com o fortalecimento da autonomia e da cidadania, 

precisa incentivar o pluralismo de ideias e debates, como por exemplo, aqueles que  envolvem 

temas sensíveis relacionados aos direitos humanos. O combate à cultura do ódio, do poder, da 

discriminação e do preconceito contra determinados segmentos sociais, envolvendo questões 

de gênero, de orientação sexual, de diferenças étnicas, entre outros, permitirá o avanço no 

sentido de uma sociedade mais justa e democrática. Os estudantes, ao terem acesso a um vasto 

conteúdo de ideias e conhecimentos, certamente terão mais possibilidade de desenvolverem o 

pensamento crítico necessário para conviverem com todo tipo de diferenças, mantendo o 

respeito e a dignidade pelo próximo, importantes na organização e composição de toda a 

sociedade. 

Esta pesquisa sustenta uma proposta de contribuição para o aprofundamento das 

discussões sobre o bullying. É uma forma de valorizar sua compreensão a partir das 

perspectivas de estudo do desenvolvimento moral, especialmente considerando os valores 

morais, e a partir da ótica do estudo do corpo e da imagem corporal, promovendo uma 

abertura para a diversidade do fazer em relação a esse fenômeno. As experiências relatadas 

pelos estudantes participantes da pesquisa nos trazem reflexões singulares e configuram-se 

como excelente oportunidade  para o fomento do debate na universidade sobre as mais 

variadas situações que configuram episódios de bullying, especialmente daquelas que, num 

primeiro momento, podem parecer despretensiosas, mas que, se observadas com cautela, 

constituem verdadeiros atos de violência entre os alunos. Estaremos, dessa forma, 

colaborando para o amadurecimento moral e ético do estudante consigo mesmo e com seus 

pares.  

Apesar de estarmos diante de um quadro que pode gerar danos de proporções 

incalculáveis, ainda não existem medidas capazes de sensibilizar os estudantes  universitários 

para a gravidade da situação. Os dados apurados nos alertam sobre como é negligenciado o 
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sofrimento pelo qual passam os alunos envolvidos em episódios de bullying na universidade, 

muitas vezes até mesmo por seus pares considerarem que o ato praticado é apenas um tipo de 

brincadeira, e por não haver um incentivo ao debate sobre o assunto. 

A personalidade que se edifica, no estudante envolvido em um episódio de bullying 

durante o trajeto de formação universitária, certamente se mostrará abalada uma vez que a 

imagem que o estudante tem de si estará comprometida por sentimentos que o tornam mais 

fragilizados. O culto ao poder e a beleza, muito difundidos em nossa sociedade, acabam por 

se sobrepor aos valores morais pautados na dignidade e no respeito, delineando muitas vezes, 

de forma equivocada, as relações entre os discentes. A superação desse tipo de violência 

demanda informação e diálogo. Corroboramos com Togneta (2011) que insiste na concepção 

de que o bullying é um problema moral, uma vez que se remete às relações entre as pessoas e 

sacrifica aquilo a que mais se busca que é a dignidade e o respeito nas relações humanas. 

O estudo desenvolvido buscou atender ao objetivo geral de conhecer o fenômeno do 

bullying escolar a partir de perspectivas do estudo do desenvolvimento moral e da imagem 

corporal nos discentes dos primeiros quatro períodos de um curso de Medicina de uma 

Universidade pública no Brasil. Para isso, foram analisadas as respostas dos estudantes ao 

questionário e as observações da pesquisadora em campo, conforme a metodologia descrita 

em função dos objetivos específicos delineados.  

Em relação ao primeiro objetivo específico, que foi o de verificar a ocorrência do 

fenômeno do bullying escolar entre os discentes universitários, concluímos que ele acontece 

com frequência e está intrinsecamente relacionado aos estereótipos e preconceitos 

estabelecidos de um modo geral pela sociedade, que se reproduzem no contexto da 

universidade. Muito embora, na universidade estudada, não tenhamos encontrado nenhum 

relato sobre situações extremas de bullying, observamos que as “zoações” ou brincadeiras 

relatadas mexem com os sentimentos dos estudantes, expondo-os fragilmente aos seus efeitos 

nocivos. Sublinhamos a importância do diálogo entre os colegas de universidade, como meio 

de cessar o sofrimento solitário. Sentimentos de mal estar, de medo e de inferioridade 

aparecem nas respostas dos discentes, bem como dificuldades relacionadas à discriminação 

pelo convívio com as diferenças culturais, em que predominam sentimentos ligados às 

diferentes identidades, com valorização de estereótipos.  

O fenômeno do bullying se fez presente nos quatro períodos da universidade. Os 

discentes do primeiro período são os mais afetados, seja como vítimas, testemunhas ou no 
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papel de agressores. Provavelmente, por terem sido calouros em um tempo recente, estariam 

mais vulneráveis, uma vez que a idade cronológica não se mostrou um fator decisivo. 

Considerando-se a dificuldade para ingressar no curso de medicina no Brasil, encontramos 

alunos com idades variadas nos diferentes períodos. A maioria dos alunos de todos os 

períodos enquadra-se como testemunhas de bullying, confirmando os achados na literatura 

pesquisada; e as vítimas, em sua maior parte, foram identificadas principalmente no primeiro 

e segundo períodos. Já os agressores só não foram observados no terceiro período. 

Pesquisa realizada por Camacho (2001) sobre as sutilezas das faces da violência nas 

práticas escolares evidencia que, embora haja momentos em que é possível notar que o outro 

tem a percepção da prática da violência, ele simula não ver. Os discentes pesquisados 

mencionaram os apelidos como motivadores de dores, tristezas, mágoas e humilhações, 

caracterizando a falta de dignidade como são tratados por alguns colegas, confirmando o 

estudo acima mencionado. Nossa pesquisa reforça os achados de Souza (2011), sobre como 

esse cenário favorece e potencializa a germinação tanto do fenômeno do bullying como do 

cyberbullying. 

Corroborando os achados de Olweus (1993), constatamos que o bullying verbal, mais 

especificamente a utilização de apelidos, foi o tipo mais comumente observado entre os 

discentes. Nesse caso, a violência muitas vezes apresenta-se mascarada, tornando-se 

imperceptível aos olhos de quem a assiste, como acontece com o apelido pejorativo. Não 

deixa marcas claras, ocorrendo entre os alunos, sendo  algumas vezes percebida pelo 

professor, que aparenta não compreender o seu verdadeiro significado, conforme verificado 

por Vereda (2007). 

Quanto ao momento do trote, foi possível perceber que as ações aconteceram de 

maneira geral de forma bem aceita pelos estudantes, uma vez que eles não revelaram 

nenhuma intercorrência com fatos considerados graves, a exemplo das agressões físicas e 

humilhações que acontecem em algumas universidades. Exclusivamente, alguns alunos 

relataram não se sentirem muito à vontade para dançar ou cantar músicas com conteúdo 

racista e sexista e para angariarem dinheiro na rua. Em sua maioria, considerou o trote um 

bom momento de entrosamento com os novatos e, principalmente, com os veteranos. 

O segundo objetivo específico traçado foi conhecer quais são os valores morais 

expressados pelos estudantes em relação ao fenômeno do bullying. Após a análise cuidadosa 

das respostas, ao emergirem espontaneamente as subcategorias dignidade humana e respeito, 
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observamos que esses valores foram fundamentais para a compreensão e reflexão sobre o 

fenômeno do bullying. Na medida em que ressaltaram com frequência a importância desses 

valores universais na convivência entre os pares, confirmaram os estudos de Deluty (1979) 

sobre como os conflitos podem se resolver de forma violenta ou pacífica, em função dos 

recursos cognitivos e afetivos dos protagonistas e dos contextos sociais. Os sujeitos 

desenvolvem a capacidade de respeitarem a si mesmos e aos outros com a vivência, pois é 

durante o processo de desenvolvimento da autonomia moral, na interação com as pessoas e 

com as situações, que poderão aprender formas mais justas e equilibradas de resolver os 

conflitos, sobretudo levando em consideração os valores como a dignidade humana e o 

respeito ao próximo. 

A evolução da humanidade é atravessada por condutas éticas, que se transformam ao 

longo do tempo, expressando os comportamentos sociais e individuais. As pessoas não 

nascem morais e sua formação ética é realizada pelo valor intrínseco de cada um e por sua 

função social e profissional. Seu desenvolvimento moral floresce em estágios de formação do 

pensamento cognitivo conforme a maturidade biológica, as condições educativas e também as 

culturais, levando-se em consideração o contexto no qual estão inseridas. Puig et al. (2000) 

destacam que a participação democrática permite experiências básicas aos estudantes 

essenciais para a sua educação moral. Os autores salientam: “enfrentar os problemas que, 

inevitavelmente, se apresentam na vida coletiva, sem refutá-los ou solucioná-los 

mecanicamente, mas conversando com justiça e solidariedade, são vivências que deveríamos 

proporcionar aos nossos alunos e alunas.” (PUIG et al., 2000, P. 24). 

Para o terceiro objetivo específico delineado, através do qual foi possível observar a 

relação da imagem corporal do estudante com o fenômeno do bullying, concluímos serem 

fenômenos intrinsecamente correlacionados na medida em que a aparência física, na 

contemporaneidade, é extremamente valorizada, principalmente pelos jovens. Evidenciamos 

que a maioria dos estudantes investigados apresenta alguma insatisfação com o corpo e a 

imagem corporal, principalmente as do sexo feminino. Acreditamos na importância do 

desenvolvimento de um trabalho de conscientização sobre a influência dos padrões de beleza, 

priorizados em cada época e socialmente determinados, na autoimagem dos jovens.  

Em consonância com os estudos de Olweus (1993) e Vereda (2007), os apelidos são a 

forma mais comumente encontrada de bullying entre os colegas na universidade. Na maioria 

das vezes, são pejorativos e estão relacionados a alguma característica física do estudante, 
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podendo gerar comprometimento na percepção da imagem corporal que possuem de si, na 

medida em que concorrem para sua a baixa autoestima.  

Os estudantes pesquisados são influenciados pela mídia em relação à prática de 

exercícios e ao desejo de provocar mudanças na aparência física. Em relação às atitudes 

socioculturais, a internet é a forma mais utilizada e faz parte do cotidiano do grupo, 

sugestionando-o. A maior parte dos discentes relatou usá-la com frequência, principalmente, 

para comunicação nas redes sociais, através do facebook e whatsapp, e para ouvir músicas. 

Mas também constatamos que essas redes podem servir para estimular e concretizar os casos 

de cyberbullying, difundindo injúrias e agressões. Essas ofensas suscitam sentimentos de mal 

estar e de tristeza nas vítimas, não obstante alguma indiferença pareça funcionar como 

estratégia de defesa para enfrentar a situação.  

No tocante à família, o compartilhamento de experiências e vivências pelos jovens 

possibilita a afirmação de seus valores e a abertura ao diálogo. No universo dos jovens 

pesquisados, verificamos a importância dessa instância social em seu processo de 

desenvolvimento. Concluímos que os discentes levam em consideração os comentários da 

família sobre sua aparência física, especialmente por parte dos irmãos e da mãe, e em menor 

grau pela influência dos pais. Comentam a forma corporal, o peso e as roupas usadas pelos 

colegas da universidade, mas não percebem com a mesma intensidade os comentários dos 

colegas a respeito de si próprios sobre essa questão. 

Desse modo, é válido repensar as relações estabelecidas pelos discentes no cenário da 

universidade, chamando a atenção para o bullying em prol da construção de relacionamentos 

mais estáveis e seguros. Bem como vislumbrar seu amadurecimento moral e pessoal no 

intuito de proporcionar a formação de profissionais conscientes e confiantes em si próprios. 

Puig et al. (2000, p. 23) destacam que “os critérios e as normas que regulam a 

organização de uma sociedade democrática não podem imitar-se mimeticamente numa 

escola”. Alunos e professores não têm responsabilidades iguais e não estão em igualdade de 

condições quanto a conhecimentos e experiências,  mas podem respeitar e entender um ao 

outro e participar na organização e na realização de todo tipo de iniciativas. 

Enfatizamos o papel do professor em sala de aula, com grande importância na 

mediação do diálogo entre os alunos universitários, pois como nos diz Freire (1992, p.60): “O 

diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não apenas conservam a 

sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com o outro.”  
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Vinha (2010) destaca que os educadores, ao mediarem situações de conflito, 

favorecem a tomada de decisões com responsabilidade, respeito mútuo e coordenação de 

diferentes pontos de vista, fundamentais para o alcance da autonomia moral. Os relatos dos 

discentes sobre a prática do bullying, durante a exposição oral de alguns alunos nas aulas, nos 

fazem apontar esse momento como essencial para o fomento de discussões pautadas na 

igualdade e no respeito. Concordamos com Constantini (2004) ao assinalar que a ausência de 

comunicação por parte da vítima impede as ações intimidatórias de serem combatidas, pois o 

silêncio é um dos motivos que dificultam o reconhecimento do problema tanto por parte dos 

professores como dos colegas. 

Comportamentos atípicos como as dificuldades na socialização, as mudanças de 

humor, o isolamento, a tristeza e a alteração de rotinas como a falta às aulas de maneira 

constante merecem atenção por parte da família e dos professores. Corroboramos com Maidel 

(2009) ao apontar que a consciência, pelos responsáveis, dos prejuízos a que estão sujeitos os 

envolvidos em casos de bullying, principalmente as vítimas, pode ser crucial para diminuir o 

impacto sobre sua saúde física e emocional. 

Assim, em consonância com o preconizado por Swearer et al. (2010), consideramos 

relevante desenvolver estratégias  projetadas para as necessidades do combate a esse 

fenômeno, tendo como alvo, além dos estudantes e seus pares, os professores e o contato com 

a família, quando necessário. Salientamos o aprimoramento de práticas de aprendizagem que 

facilitem a compreensão do comportamento de bullying, incentivando uma cultura 

universitária com base na tolerância das diferenças, na valorização da diversidade, no 

incentivo às convivências sociais e no respeito às  identidades de cada um.  

O desenvolvimento de uma educação democrática requer a promoção do diálogo, da 

escuta, da participação, da autonomia e do protagonismo do aluno na troca de experiências e 

no compartilhamento de decisões, conforme nos alerta Freire (2011) em relação à pedagogia 

da autonomia, centrada em experiências estimuladoras da decisão, da responsabilidade e 

respeitosas da liberdade. Apple e Beane (1997) assinalam que a educação democrática na 

escola é construída nas contradições do cotidiano e permeada por valores de justiça e 

igualdade para todos, num processo democrático que envolve rupturas com práticas 

tradicionais estabelecidas no contexto escolar. 

Igualmente salientamos ser essencial refletir sobre a compreensão do sentido de 

intimidação e sobre as características dos agressores e das vítimas. Concordamos com Menin 
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(2003) ao afirmar a necessidade da escola estimular o diálogo, as reflexões e as críticas, e ao 

postular que a educação moral ou educação em valores não poderia jamais se dar na forma de 

imposição. 

Entendemos que aceitar e refletir profundamente sobre as diferenças existentes entre 

os seres humanos, com as quais nos deparamos a todo instante em nossas vidas e não somente 

no cotidiano escolar, é um dos caminhos a serem trilhados no enfrentamento do bullying entre 

os universitários. Como aponta Debarbieux (2002), o estresse acumulado da microviolência 

gerado pela opressão diária pode ter um efeito tão desestabilizador quanto um único ataque 

grave. Pensamos que a aceitação da diversidade é importante para a potencialização da vida. 

Há em nós a intenção de fomentar a discussão, criando espaços para debates no cenário 

estudantil universitário, de forma a favorecer a compreensão dos alunos sobre a complexidade 

dos episódios de bullying. 

A esperança de transformações operadas pelos estudantes - pessoais e com o mundo - 

nos direciona a potencializar a atenção na compreensão da violência que permeia o ambiente 

estudantil na universidade. Faz-se imperiosa, então, a noção de que atitudes aparentemente 

simples entre os alunos, ditas brincadeiras, mas com consequências muito complexas em 

alguns casos, precisem ser encaradas como verdadeiramente prejudiciais à sua saúde, podendo 

comprometer seu desempenho ao longo do percurso de formação profissional, ofuscando a 

plenitude de sua existência. 

Os episódios de bullying podem, então, parecer simples aos olhos dos que os assistem, 

mas ao mesmo tempo bastante complexos para os que estão envolvidos, principalmente para 

as vítimas. Simples, porque tentam dar conta de acontecimentos antigos, aparentemente 

inofensivos, como, por exemplo, a utilização de apelidos pejorativos que parecem dar sentido 

à existência de quem os carrega. Porém complexos porque inúmeros são seus desdobramentos 

e variações, muitas das vezes com prejuízos para o resto da vida.  Nesse sentido, distinguimos 

a ponderação de Hornblas (2009) ao mencionar que o apelido pejorativo caracteriza alguém, 

descaracterizando-o.  

Quaisquer que sejam as ocorrências de bullying entre os alunos, todas convergem para 

marcar de forma singular a vida do estudante. Nosso desejo é poder contribuir para lançar luz 

sobre o assunto e é nesta esfera que afirmamos nosso olhar para o cenário universitário. Em 

nosso trabalho, deliberadamente, desejamos despertar a vontade de melhor entender e debelar 

este fenômeno e vimos que é possível estimular os alunos para tal. 
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6. APÊNDICES 

APÊNDICE 1: Guia para levantamento e análise dos trabalhos pesquisados. 

 

Palavras chave Fonte 
Trabalhos 

encontrados 

Trabalhos 

selecionados 

Imagem corporal LILACS 119 20 

Imagem corporal, adolescentes LILACS 20 15 

Imagem corporal, adolescentes 

escolares 
LILACS 4 4 

Corpo LILACS 810 10 

Esquema corporal LILACS 12 2 

Escolares LILACS 2390 6 

Escolares, imagem corporal  LILACS 1 1 

Imagem corporal BVS 121 20 

Corpo BVS 906 12 

Esquema corporal BVS 14 2 

Escolares BVS 2760 9 

Imagem corporal, adolescentes BVS 22 15 

Total da 1ª fase da pesquisa  7179 116 

Bullying, school PROQUEST 270 38 

Bullying CAPES 77 11 

Total da 2ª fase da pesquisa  347 49 
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APÊNDICE 2: Questionário 

 

1-Roteiro de perguntas sobre o tema do bullying:  

Prezado aluno: por favor, responda às questões individualmente. Suas respostas são 

confidenciais. Agradecemos sua atenção em participar desta pesquisa. 

 

Idade: 

 

Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino 

 

1- Você possui um bom relacionamento com seus colegas de turma? 

(   ) Sim   (   ) Não   Justifique __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2- Qual o espaço na universidade em que ocorrem os momentos de “zoações”, 

“brincadeiras” entre os alunos? __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3- Você já sofreu algum tipo de intimidação por outro aluno da universidade? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Em caso positivo: 

(   ) Da mesma turma   (   ) De outra turma   (   ) Aluno mais velho 

Especifique o tipo de agressão que sofreu: 

(   ) Física: chutar, bater, beliscar 

(   ) Verbal: xingar, zoar, apelidar 

(   ) Psicológica: ameaçar, perseguir, intimidar 

(   ) Virtual: email, celular 

Relate o que aconteceu:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4- Você já presenciou algum aluno ser intimidado por outro na universidade? 

(   ) Sim   (   ) Não 
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Em caso positivo, especifique: 

 

(   ) Física: chutar, bater, beliscar 

(   ) Verbal: xingar, zoar, apelidar 

(   ) Psicológica: ameaçar, perseguir, intimidar 

(   ) Virtual: email, celular 

Relate o que aconteceu:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5- Você fez alguma coisa para ajudar ou evitar?  

(   ) Sim   (   ) Não 

Em caso positivo, por quê?_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6- Você observa que os alunos que intimidam pertencem: 

 (   ) A algum grupo ou (   ) Estão sempre sozinhos 

 

7- Algum aluno está intimidando você no momento? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Em caso positivo, como você reage às provocações? O que ele faz?_______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8- Você já agiu, sofreu ou presenciou ações de bullying na universidade? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Quais foram seus sentimentos? 

- Ao praticar uma ação de bullying:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

-Ao sofrer uma ação de bullying:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

-Ao presenciar uma ação de bullying________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



178 
 
 
 
 

9- Você percebe os sentimentos dos outros estudantes em relação ao bullying? 

-Quando praticam as ações:________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

-Quando sofrem as ações:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

-Quando presenciam as ações:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10-  Ao entrar na universidade você passou pela experiência do trote? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Em caso positivo, especifique como foi o trote:_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Em caso negativo, especifique porque não participou:__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2 - Roteiro de perguntas sobre corpo/ imagem corporal:  

1. Você se preocupa com sua forma física?     

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

2. Você se sente bem com seu corpo? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

3. Você fica mais preocupado com sua forma física quando você está em companhia 

de outras pessoas?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

4. Você acha que o sucesso de uma pessoa depende do tipo de roupa que ela usa? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 
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3 - Roteiro de perguntas sobre atitudes socioculturais em relação ao corpo/imagem 

corporal e a mídia: 

 

 

1. Você já se sentiu influenciado pela TV ou por outro tipo de mídia a praticar 

exercícios? 

 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

2. Você já se sentiu influenciado pela TV ou por outro tipo de mídia a mudar sua 

aparência? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

4-  Roteiro de perguntas sobre a mídia: 

 

1. Que tipos de mídia você utiliza? 

(   )Televisão  (   ) Revistas (   ) Rádio (   ) Jornais (   ) Internet (   ) Celular 

 

2. Você se sente parte de algum grupo, existe algum padrão de comportamento,   

gosto ou vestuário entre seus amigos? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

5 - Roteiro de perguntas sobre a família: 

 

 

1. Seu pai/ responsável faz comentários sobre sua aparência física?           

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

2. Sua mãe / responsável faz comentários sobre sua aparência física?         

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

3. Caso você tenha irmãos, vocês conversam sobre a questão da aparência física? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 
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6- Roteiro de perguntas sobre sua observação e a dos colegas da universidade em relação 

ao corpo/imagem corporal: 

 

1. Você observa a aparência física de seus amigos e colegas da universidade (forma 

corporal, peso, roupas)? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

2. Seus amigos e colegas da universidade fazem comentários sobre sua aparência 

física (forma corporal, peso, roupas)?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 
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APÊNDICE 3:TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: BULLYING NA UNIVERSIDADE: perspectivas a partir do estudo do 

desenvolvimento moral e da imagem corporal. 

Pesquisador Responsável: Sandra de Matos Botelho da Costa 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: PPGBIOS   

Telefones para contato: (21) 2721-2526 / (21) 99912-2453 

Nome do voluntário: __________________________________________ 

Idade: ____________ anos                      R.G. ______________________ 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Bullying na 

universidade: perspectivas a partir do estudo do desenvolvimento moral e da imagem 

corporal” de responsabilidade da pesquisadora Sandra de Matos Botelho da Costa. 

Esta pesquisa tem o objetivo de verificar a ocorrência do fenômeno do bullying na 

universidade a partir do estudo do desenvolvimento moral e da imagem corporal. A análise 

das verdadeiras causas que contribuem para a disseminação do fenômeno do bullying é que 

contribuirão para sua compreensão e eliminação do ambiente universitário. Para isso, 

precisamos contar com a sua colaboração, fornecendo dados e informações a fim de contribuir 

para o desenvolvimento desta pesquisa. A participação é voluntária e este consentimento 

poderá ser retirado a qualquer tempo. Não haverá remuneração aos participantes desta 

pesquisa, bem como não haverá nenhum tipo de custo para os mesmos. 

Estes irão participar das entrevistas (reunião de cada aluno em uma sala com a pesquisadora) 

e grupos focais (reunião dos alunos em uma sala com a pesquisadora para responder às 

perguntas elaboradas em uma folha de papel, onde marcarão a resposta que escolherem ser a 

melhor e depois conversarem sobre o tema da pesquisa). Todas as etapas serão realizadas no 

ambiente universitário. Não serão realizadas filmagens, vídeos ou fotografias que exponham a 

identidade dos jovens. O estudo apresenta risco mínimo para os envolvidos por utilizar 

entrevistas e questionários, e o aluno, se precisar, poderá ser encaminhado ao Serviço de 

Psicologia Aplicada da Universidade. As entrevistas somente terão gravação de voz com a 

permissão do voluntário. A pesquisadora está disponível para esclarecer quaisquer dúvidas, 

através dos telefones acima mencionados. Os dados pessoais e as informações fornecidas 

ficarão sob a guarda da pesquisadora e os resultados da pesquisa serão divulgados sem a 

identificação de qualquer pessoa.  

Os participantes de pesquisa e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações. 

Eu,_______________________________________________________________,RG 

nº___________________________ declaro ter sido informado (a) dos objetivos, riscos e 

benefícios sobre a participação  no mencionado estudo e concordo em participar como 

voluntário (a) da pesquisa e para isso assino este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Data, ___/___/____ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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ABSTRACT 

This research aims to investigate school bullying, specifically in the setting of a 

Brazilian medical school. It presents part of the results of a doctoral research carried out in the 

Graduate Program in Bioethics, Applied Ethics and Collective Health (PPGBIOS), in Rio de 

Janeiro city. We confirmed that few studies have investigated this phenomenon in the 

university, especially using the qualitative research methodology in education and health. It 

was possible to observe that the phenomenon of school bullying occurs in this setting and that 

the fieldwork was fundamental to give rise to important reflections on the subject among the 

students. 

 

Keywords: bullying, university, medicine. 

 

1-INTRODUCTION 

This research is at the interface between education, bioethics, and collective health. Its 

object of study is school bullying, especially in the university setting. 

The World Health Organization (WHO) defines violence as the use of physical force 

or power that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, 
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psychological harm, maldevelopment, or deprivation (WHO, 1996). Bullying is considered as 

a form of violence to which are added the conceptions of lack of respect for other people, 

prejudice, and intolerance. 

The phenomenon of school bullying – described and recognized globally as a form of 

violent conduct that is manifested among school-age youth and that leads to unprecedented 

harm to health – refers to a type of violent, aggressive, continuous, and intentional behavior 

(Olweus, 1993; Smith et al., 2002; Mishna et al., 2006; Swearer et al., 2010; Mitchell & 

Borg, 2012; Medeiros, 2012). Its protagonists are mostly school-age youth. Today, bullying 

can also be observed among university students as a result of a competitive and individualistic 

culture and also of an extension of adolescence. It makes evident the dynamics of students’ 

interpersonal relationships in the university setting. 

As stated by the Brazilian Ministry of Health, adolescents and young adults (from ten 

to twenty-four years of age) represent 29% of the world population. Of them, 80% live in 

developing countries. In Brazil, adolescents and young adults correspond to 30.33% of the 

national population, according to the census carried out in 2010 by the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE). A large part 

of this group enter the university at 17 or 18 years old. The need for knowing and studying 

school bullying, especially in the university, is then reinforced, since the exposure to bullying 

may cause problems of different orders for victims, such as stress, lowering or loss of self-

esteem, anxiety, depression, low school achievement, and even, in more serious cases, suicide 

(Boynton-Jarrett et al, 2008). 

 

2- LITERATURE REVIEW 

Bullying is a theme timidly approached in the university and requires deeper 

reflections based on the cultural diversity that pervades this setting. It is a form of violence, 

therefore, its connection to the university setting is based on its harmful effects on students’ 

lives and on their professional training. Much more than compromising the teaching-learning 

process, its consequences can be seen in everyday life of each student who suffers this harm. 

Debarbieux (2002) calls attention to the research whose focus is on the psychological issues 

of the people involved and on their family issues. This author takes into account the social 

context and the educational policies of elementary schools to deepen his reflections on the 

phenomenon of bullying. 
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To face the challenge of understanding this phenomenon more clearly in the 

university, we make some presumptions: young people grow according to the context of their 

lives, as well as to the context of their families, and for such they need spaces such as the 

university, where they can discuss and structure their points of view to grasp more clearly 

their maturing processes; each young person has his/her own way to deal with the risks to 

which he/she is usually exposed; everyday life brings into play the most diverse relationships 

and needs to be thought of carefully to encourage the development of young people’s 

autonomy and self-esteem in the university setting, since, from this point on, they will start 

their professional lives; cultures and mass media are sources of reference, producing lifestyles 

and behaviors, and may interfere in the construction of self-image. 

According to Sposito (2001), in Brazil, the concern about violence in the school 

setting began in the 1980s. In the beginning, the studies used to discuss school violence based 

on the analysis of destruction and damage to school buildings. At the end of the 1990s and 

beginning of the 2000s, the studies started to address in more detail the issue of aggressive 

interpersonal relationships involving students, teachers, and other agents of the school 

community in elementary and secondary schools, without including the university. 

Puig (2004), educator and researcher at the University of Barcelona, considers 

violence in schools as one of the main infirmities of education. For this reason, the reflection 

on education in a large scenario such as the university is extremely important to understand 

the interpersonal relationships established there. A better perception of themselves allows 

students to realize how they can be affected by their experience with the other. Individualistic, 

competitive, and even aggressive actions, very common in contemporary social coexistence, 

are usually reproduced in the school setting and may express discrimination, intolerance, and 

lack of respect to others. Silva (2010) indicates fear as a persistent factor that might torment 

students and, subsequently, destroy all their potential in class, which may lead to 

consequences in the shaping of future physicians for professional practice. 

In general, violence in the university setting happens when there is no room for 

listening or talking. Lopes Neto (2005) stresses that, when there are no means to channel 

aggression, the result shows as poorly managed conflict. In contemporary society, as violence 

is seen as something banal, the importance of listening and talking to the students is 

overlooked. We must also mention here the cultural diversity that pervades the Brazilian 

university setting, so that we can comprehend more fully the phenomenon of bullying there. 
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The Brazilian National Curriculum Parameters (Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs) 

emphasize that the greatest challenge for schools is to recognize diversity as an inseparable 

part of national identity and to make known the richness represented by ethnic and cultural 

diversity in the composition of the Brazilian sociocultural heritage, aiming to overcome any 

form of discrimination (Brasil, 1998). 

Conflict is part of human development, and the university, setting of many conflict 

situations, is a suitable place for the sectors of education and health to develop joint actions to 

understand it better. In this sense, we observed that it is extremely important that professors 

take part in a continuing and open dialogue with students, a dialogue that, as a human 

phenomenon, will reveal words, suggesting action and reflection. The professors’ attentive 

listening and look will contribute to identify the role of each individual or group to understand 

students’ different behaviors. Freire (2011) discusses the importance of knowing how to 

listen, since it is by listening to the youth that we learn how to communicate with them. A 

democratic motivation for listening and looking attentively to the students might change the 

educators’ discourse towards the construction of freedom and creativity. 

We can list some documents of the Brazilian law referring to the issue of students’ 

rights to respect and dignity. The Constitution of the Federative Republic of Brazil, 

promulgated in 1988, underlines the importance of a fraternal society anchored in values as 

justice, freedom, equality, and the welfare of citizens. It is also important to highlight the Act 

n. 9.394 of 20 December 1996, which provides the tenets and guidelines of national education 

(Brasil, 1996), the PCNs (Brasil, 1998), and the Act n. 8.069 of 13 July 1990, known as the 

Child and Adolescent Act (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA; Brasil, 1990). 

Cortella and La Taille (2009) state the importance of knowing an individual’s ethical 

perspective to perceive clearly the process that makes this individual respect certain moral 

principles or rules. Conflicts and their connection to fast-paced social changes indicate the 

need for looking to the youth as a whole, with the intention of not only acquiring knowledge, 

but also thinking about their relational and affective experiences with peers. This will be 

fundamental to build a solid foundation to support the professional life the medical student 

will have to lead. 

According to La Taille (2006), a better understanding of human behavior should be 

based on the ethical perspective that drives individuals in different conflict situations 

throughout their lives. Along this line of thought, it becomes essential to shed light on cases 
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of bullying in the university, a setting of social-moral actions that must be considered not only 

from the students’ perspective, but also from that of the professors who face the phenomenon. 

The reproduction of this behavior may occur in the university with detriment to the 

encouragement of dialogue and listening as mechanisms of negotiation. When the behavior 

persists, it often leads to negative consequences for the victims from the emotional, 

intellectual, and social point of view. As an example, one can observe lowering self-esteem, 

increasing levels of anxiety, and even episodes of depression that make difficult to integrate 

young people into the university setting. Consequently, the acquisition of new learning is 

limited and students suffer an emotional damage that may last until adult life, putting their 

professional training at risk. 

It is necessary that continual efforts be made on the part of all those involved in the 

education process to understand and minimize this phenomenon. Attention should turn not 

only to developing students’ cognitive abilities, but also to developing moral values to 

strengthen their sense of autonomy and citizenship in the university. Concurrently with 

scientific learning and technical training, the aspects related to feelings and emotions should 

be considered. Humiliation, aggression, and violence should be seriously inhibited in a setting 

where what is expected is the development of education in its broader sense, which will 

culminate in professional training. 

When students enter the university, they encounter the culture of “university hazing”, 

traditional in many societies. It means that activities to welcome freshmen (“calouros”, as 

they are called in Brazilian universities) joyfully and festively, many times end up being a real 

torment. In many Brazilian educational institutions, hazing is a practice that causes serious 

embarrassment, in addition to the violence often present in the actions of the students who 

were supposed to welcome freshmen. Calhau (2010) mentions that older students are replaced 

by newer students in the practice of hazing, but advises that violent hazing persists, and many 

times ends up as extreme cases of physical abuse, heavy drinking, sexual harassment, or dives 

in manure or mud puddles. 

Villaça and Palácios (2010) warn against the psychological and physical repercussions 

of violent hazing, which may often have serious consequences for students, including death. 

These authors stress another important aspect to be observed: students do not denounce 

violent acts for fear of peer retaliation. 
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Palácios and Rego (2006) highlight the importance of virtual communities for 

measuring bullying. Virtual spaces may encourage the establishment of protection and 

support networks, but, on the other hand, we have to consider the weight of virtual 

communities that incite to violence, either as hazing proper or as bullying. 

 

3-METHOD 

This article shows the first results of a doctoral research in the Graduate Program in 

Bioethics, Applied Ethics and Collective Health (Programa de Pós-Graduação em Bioética, 

Ética Aplicada e Saúde Coletiva-PPGBIOS), an association of the following Brazilian 

universities: Federal University of Rio de Janeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro-

UFRJ); Fluminense Federal University (Universidade Federal Fluminense-UFF); State 

University of Rio de Janeiro (Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ); e Oswaldo 

Cruz Foundation (Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz). The doctoral research was approved by 

the Committee of Ethics in Research of the Medical School of the Fluminense Federal 

University/Antônio Pedro University Hospital, linked to the Brazil Platform – Brazilian 

Ministry of Health (Plataforma Brasil – Ministério da Saúde do Brasil). 

This is a qualitative research carried out at a public medical school in Brazil to check 

the occurrence of school bullying among medical students. Its sample was made up of 20 

medical students, five from each term of medical school up to the fourth term, which 

corresponds to approximately five per cent of each class of 90 students. 

Few bullying experiences have been investigated within the university setting, 

especially using qualitative health research. According to Minayo (2004), qualitative research 

specifies how important it is to reduce the number of participants when forming groups, so 

that participants have more freedom to express their ideas. In this author’s own words: “[...] 

together with life history, open or semi-structured interviews, and participant observation, the 

researcher builds a series of possibilities for information (Minayo, 2004). 

After introducing the research to the students, we chose from each term the first five 

students willing to take part in the study until there was a total of 20 students, who were then 

divided in four groups of five, each group corresponding to one term. Next, the students were 

invited to sign a TCLE. Consistent with the steps of qualitative research methodology, the 

students who did not want or who could not take part in the research were excluded. 
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Our first results were obtained from five medical students who were enrolled in the 

second term when we collected the first data for the research, in October 2015. They were 

between 20 and 26 years old and belonged to different social classes, since the university is a 

tuition-free public institution that admits students regardless of their families’ economic 

situation. In fact, the students were mostly from the middle or high social classes. Students 

from low-income families seldom enter medical schools. A gender predominated in the group, 

but we decided not to declare it to protect students from being identified. 

Following the recommendations provided in the Resolution 466/2012 of the Brazilian 

National Health Council, the participant students signed an informed consent (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE). The results of the other 15 students are still being 

evaluated according to other variables. In the next phases of the study, we will relate these 

findings to questions about students’ body image and moral values. We opted for the 

participation of students from the first four terms of medical school, because they were 

younger and, probably, more vulnerable to bullying. 

The following methodological procedures were used: 1) application of a questionnaire, 

totaling 23 questions, of which ten were semi-structured and thirteen were structured; 2) 

participant observation, with the production of a field log by the researcher.We first analyzed 

each individual participant’s responses, then combined these to look at a comprehensive 

overview of all responses. 

According to Tavares and Campana (2009), the qualitative approach allows to see the 

problem and its surroundings from a broader perspective, giving emphasis to data collection 

strategies such as field observations and questionnaire application, with open or semi-

structured questions.  

 

4- RESULTS 

Although in the setting under study age varies considerably among students enrolled in 

the same term, the analysis of research data has not shown that this variation was significant 

for the discussion about bullying. 

Only one student’s family lives in the same city where the research was conducted. 

The families of three of the participating students live in different towns in another Brazilian 

state, and one student’s family lives in the capital city of another Brazilian state. All have 
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different education backgrounds, because of Brazil’s huge cultural diversity, considering its 

size and the different colonization histories of its many regions. 

Although in the random sample of five students of the second term a gender has 

prevailed (feminine or masculine), we decided not to declare it here to protect participants 

from being identified. 

Of the five participant students, two reported having been bullied in the university. 

The first student reported bullying experiences in two different moments: a) cyberbullying in 

a WhatsApp group with classmates, when a comment this student made was posted in another 

WhatsApp group with students of a different class, characterizing a form of psychological 

abuse, since this student did not want the comment to be shared with other groups; b) bullying 

during hazing, when this student entered the university and was forced to sing racist, sexist, 

and defamatory songs. Although no type of violence has been reported, this student did not 

feel comfortable with that kind of joke and took part in it just to not be discriminated against. 

The second student reported having suffered verbal abuse because of a physical trait. 

Reporting humiliation and indignation in that situation, the student said: “I felt sad, 

embarrassed”. 

With regard to witnessing bullying in the university, all five students reported having 

seen some incidents, but only two reported having interfered and adopted an attitude. The 

others have not felt comfortable to help, either for fear or for not knowing what to do in that 

situation. According to one of the students: “Some laugh, others do not like it, most pretend it 

is a joke”. All think that bullies are always in groups and, for that reason, they feel powerful. 

The participant students reported that bullying occurs in all places in the university, from 

classrooms to parties, during breaks between classes, and virtually, too, in Facebook and other 

internet groups, such as WhatsApp. 

As to practicing bullying, none of the students reported taking part in it. However, one 

of them asked the researcher whether a joke related to a classmate’s physical trait could be 

considered bullying, and reflected about this question during the research beside that same 

classmate. 

All students had questions about whether the individual who practices this form of 

violence knows exactly the harm it causes to victims. One of the participant students said: “I 

perceive that the bullies in my class do not seem to think about what their action might 

cause”. At that moment in the conversation, we realized how reflecting on the subject, an 
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opportunity provided by the research, was important to encourage questions and thoughts 

from students.  

Emotions played a significant role in how victims, bullies or bystanders perceived 

themselves regarding the bullying incidents. While victims felt embarrassed, helpless, scared 

and rejected, bullies felt powerful, significant, and superior to others.  

Bullying can have negative lifelong consequences for both the students who bully and for 

their victims. 

In our research, the qualitative approach gave room for some students’ important 

comments on the subject while they were answering the questionnaire. We believe that it is 

extremely relevant to promote the dialogue on bullying in the university to inhibit this type of 

behavior among Brazilian higher-education students.  

 

5- DISCUSSION AND CONCLUSION 

The study of bullying has been conducted all over the world. However, few of these 

studies have investigated the phenomenon in the university, especially using qualitative 

research in education and health. 

In Brazil, medical schools have the most competitive entrance examinations. This 

makes difficult for young people to be admitted at their first attempt, since very high scores 

are needed to be admitted. The immediate consequence is that most students have to take the 

examination more than once. Therefore, in general, these students start at the university a little 

older than they were when taking the first examination. The second-term students who took 

part in this research were between 20 and 26 years old, for instance. 

Many students start their studies in private medical schools, but keep trying a place in 

public institutions. The cost of attending a private university, paid with students’ and their 

families’ own resources, is very high in Brazil, which is also a factor for narrowing the 

entrance to public institutions. 

Brazilian society influences the establishment of ideal beauty patterns. It is known that 

body changes in the adolescence bring about self-image problems for the youth and that each 

age has its own beauty references. In general, when answering the research questions, the 

youth demonstrated some concern with their appearance. This research made them reflect 

whether insulting classmates for their appearance, even non-aggressively, just as a joke, can 

be considered as a form of bullying. They reflected about this issue in a kind way beside the 
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classmate whose appearance they used to ridicule, but thinking about their attitude toward 

him. 

After answering the questionnaire, the participant students commented on the moment 

they entered the university. Of the five students, four come from a Brazilian state other than 

the one where the research was conducted, and, of these four, two started their studies in a 

university in their state of origin. These two students reported that hazing had been very 

violent there. They found it difficult to talk about the subject and provided no details. They 

pointed out many differences in relation to the hazing practiced in the university where this 

research was carried out, considering it as a joke when compared to the hazing they had 

previously witnessed. In the university community under study, it became clear that 

sociocultural patterns from family, school and the media might influence the understanding of 

the dynamics of bullying among medical students. 

Concerning the family, the changes we observe today in its structure show different 

forms of organization, according to the lifestyle and the needs of each specific group. With 

regard to school, we perceived that, over time, this institution’s social function, mission, and 

organization have taken on different meanings. Today, it is seen as a social space that 

develops teaching and learning processes that include actions in its own territory and in its 

surroundings. 

In this direction, understanding existing differences and establishing a favorable 

environment for coexistence, where conflicts can be managed, require we know the reality 

and everyday life of students, professors, educational institutions, and communities. The 

function of the university as an adequate setting to deal mainly students’ issues is 

unquestionable. 

This is the place to acknowledge the students’ commitment to this study, giving part of 

their time for the activities proposed. With this attitude, they have created an important 

opportunity for reflecting beyond the curriculum information received in the classroom. 

The development of a program of attention to the health and education of young 

university students requires the connection of individual needs to collective needs to 

overcome a vision focused on more specific pedagogical issues. A comprehensive orientation, 

including social and cultural dimensions, arises as a challenge to be faced. 

This study highlights the importance of qualitative research in health and education for 

studying the phenomenon of bullying. We emphasize that it is crucial for different social 
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segments to discuss thoroughly a phenomenon that causes so much harm in the life of youth 

all over the world. 

Concerning our fieldwork, the great challenge was to give students the opportunity to 

express freely in their answers to the questionnaires, holding a dialogue with them to explain 

and comment on the theme without losing the focus on research objectives. We realized that 

the most important was to be willing and open to listen to and understand the ideas shared 

among the students and their experiences, and opening space for reflection on the daily 

relationships among them and the university. 

The role of teachers and professors is extremely important, especially to establish in 

the classroom attitudes of mutual respect among students, even among university students. 

Some students pointed out the moment of presenting papers in the classroom as a driving 

force for bullying students with lower verbal ability. Fostering dialogue is fundamental to 

promote good relationships among students, therefore, professors can play a major role to 

exclude the phenomenon of bullying from university life. 

Koifman and Saippa-Oliveira (2006) stress the relevance of explaining the 

pedagogical praxis and the knowledge behind it to students as a path to a historical 

construction of citizenship. Thus, in the mechanisms of legitimation and conflict, it would be 

possible to find how to connect, interchange, and show solidarity as a response to diversity. 

In this research, we concluded that the phenomenon of bullying is closely related to 

socially established stereotypes and prejudice. Accepting the differences between human 

beings – differences that we come across in each moment of our lives, and not only at school 

– is an ideal way to confront bullying. It becomes essential to rethink the fundamental role of 

the university in dealing with bullying to build a democratic society. 

In our research hypotheses, we considered that there are cases of bullying among 

university students. In this first contact with the five participant students from the second term 

of medical school, we observed that this phenomenon exists and that fieldwork is essential to 

give students the opportunity to talk about the subject, as well as to provoke important 

reflections among them. 

In the next phases of the study, we will relate these findings to questions about 

students’ body image and moral values. 
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Questionnaire: 

Dear student: please, answer the questions individually. Your answers are confidential. Thank 

you for taking part in this research. 

Name: 

Age:                                                  Sex: (   ) Female (   ) Male 

 

1-List of questions about bullying: 

1- Do you have a good relationship with your classmates? 

(   ) Yes (   ) No   Please, justify your answer: 

 

2- Where in the university do teasing and jokes among students occur? 

 

3- Have you ever been intimidated by other university student? 

(   ) Yes   (   ) No 

If yes: 

(   ) By a classmate (   ) By a student from another class (   ) By an older student 
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State the type of aggression you have suffered: 

(   ) Physical: kicking, beating, pinching 

(   ) Verbal: swearing, mocking, nicknaming 

(   ) Psychological: threatening, persecuting, intimidating 

(   ) Virtual: emailing, cell phoning 

Please, report what happened: 

 

4- Have you ever witnessed a student being intimidated by other in the university? 

(   ) Yes (   ) No 

If yes, give the details: 

(   ) Physical: kicking, beating, pinching 

(   ) Verbal: swearing, mocking, nicknaming 

(   ) Psychological: threatening, persecuting, intimidating 

(   ) Virtual: emailing, cell phoning 

Please, report what happened: 

 

5- Have you done anything to help the victim or prevent the act?  

(   ) Yes   (   ) No 

If yes, why? 

 

6- You observed that students who intimidate others: 

 (   ) Belong to a group or (   ) Are always on their own 

 

7- Is any student intimidating you now? 

(   ) Yes   (   ) No 

If yes, how do you react to provocations? What does the other student do? 

 

8- Have you ever performed, suffered or witnessed bullying in the university? 

(   ) Yes   (   ) No 

What were your feelings: 

- when you performed bullying? 

- when you suffered bullying? 
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- when you witnessed bullying? 

 

9- Do you perceive other students’ feelings towards bullying: 

- when they perform the actions? 

- when they suffer the actions? 

- when they witness the actions? 

 

10-  When you started university, have you experienced hazing? 

(   ) Yes   (   ) No 

If yes, please, detail how it happened: 

 

If no, please, explain why you did not take part in it: 

 

2 – List of questions about body/body image: 

1- Do you worry about your physical appearance? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

2- Do you feel comfortable with your body? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

3- Do you worry more about your physical appearance when you are with other people? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

4- Do you think people’s success depends on how they dress? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

3 – List of questions about sociocultural attitudes related to body/body image and the 

media: 

1- Have you ever felt encouraged to work out by TV or other media? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

2- Have you ever felt encouraged to change your appearance by TV or other media? 
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(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

4- List of questions about the media: 

1- Which media do you use? 

(   ) Television  (   ) Magazines (   ) Radio (   ) Newspapers (   ) Internet (   ) Cell 

phone 

 

2- Do you feel you are part of a group? Is there any behavior, taste, or dress codes among 

your friends? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

5– List of questions about family: 

1- Does your father/the person you live with comment on your physical appearance? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

2- Does your mother/the person you live with comments on your physical appearance? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

3- Do you talk with your siblings about physical appearance? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

6- List of questions about your observation and your university mates’ observation 

concerning the body/body image: 

1- Do you notice your university friends and mates’ physical appearance (shape, weight, 

clothes)? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 

2- Do your university friends and mates comment on your physical appearance (shape, 

weight, clothes)? 

(   ) Yes  (   ) No  (   ) Sometimes 

 



199 
 
 
 
 

APÊNDICE 5: Artigo nº 2 

Revista Saúde e Sociedade – submissão em 09/10/2016. 

BULLYING EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E SUA RELAÇÃO COM A IMAGEM  

CORPORAL 

BULLYING IN COLLEGE STUDENTS AND ITS RELATIONSHIP WITH BODY IMAGE 

Autoras: 

Sandra de Matos Botelho da Costa – Universidade Federal Fluminense – Doutoranda no 

Programa de Pós-Graduação em Bioética Ética Aplicada e Saúde Coletiva. 

Lilian Koifman – Universidade Federal Fluminense – Departamento de Planejamento em 

Saúde - Instituto de Saúde Coletiva. 

RESUMO 

Este artigo analisa o fenômeno do bullying escolar, a partir de perspectivas do estudo da 

imagem corporal nos discentes de um curso de Medicina de uma universidade pública no 

Brasil. A pesquisa, de abordagem qualitativa, é parte integrante da tese de doutorado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva 

(PPGBIOS). Participaram 22 alunos dos quatro primeiros períodos do curso que responderam 

a um questionário com perguntas abertas e fechadas, após aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As 

reflexões sobre o corpo e a imagem corporal tiveram base nos estudos de Schilder e Tavares, 

de acordo com a perspectiva social de pesquisa em relação à imagem corporal, com foco na 

aparência física, atrelada a importância dos valores culturais. Os resultados mostraram a 

relação da imagem corporal com o fenômeno do bullying, na medida em que a aparência 

física, na contemporaneidade, é bastante valorizada principalmente pelos jovens. 

  
Palavras-chave: bullying; estudante universitário; imagem corporal. 

 

ABSTRACT: 

 

This article analyzes the school bullying phenomenon from the perspective of the study of 

body image in students of a medical school at a public university in Brazil. The research, 

which employs a qualitative approach, is an integral part of the doctoral thesis presented to 

the Graduate Studies Program in Bioethics, Applied Ethics and Public Health (PPGBIOS). 
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Twenty two students from the first four periods participated and answered a questionnaire 

with open and closed questions, after approval by the Research Ethics Committee of the 

university and the signing of the Informed Consent form. The reflections on the body and 

body image were based on studies by Schilder and Tavares, according to the social research 

perspective in relation to body image, focusing on physical appearance and linked to the 

importance of cultural values. The results showed the relationship of body image with the 

bullying phenomenon to the extent that physical appearance nowadays is highly valued 

especially by young people. 

 

Keywords: bullying; University student; body image. 

 

INTRODUÇÃO 

A violência, normalmente, denota uma afirmação de poder sobre o outro e a conquista 

desse poder, aliada a práticas cotidianas de discriminação e preconceito, pode resultar em 

variados tipos de manifestações de atos violentos. Muitas são suas expressões e 

consequências. O conceito de violência pode ser manifestado por ações que utilizem a força 

física ou, por outro lado, apresentar-se de forma velada.  No cotidiano, tomamos 

conhecimento sobre os diversos tipos de violência através da mídia, em rodas de conversa e, 

também, no ambiente escolar. Nogueira (2005) associa o termo violência a diversas formas de 

agressão e indisciplina. A Organização Mundial da Saúde define a violência como o uso de 

força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um 

grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação (Who, 1996). 

Charlot (1997) sublinha que a violência na escola reflete acontecimentos do mundo 

exterior. Assinala que o homem, por sua condição antropológica, precisa aprender a ser 

homem, pois nasce imaturo e só se hominiza se for capaz de, ao aprender, entrar em sintonia 

com o mundo, com o outro e consigo mesmo. O convívio na escola proporciona vivências de 

igualdade e experiências com as diferenças, favorecendo a expansão das redes de interações 

para além do ambiente familiar. Surge daí a noção de pertencimento a um contexto social, 

com possibilidades do desenvolvimento da autonomia e independência. 

O conflito faz parte do desenvolvimento humano e a universidade, palco de muitas 

situações que o faz emergir, se apresenta como um local apropriado para o desenvolvimento 
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das ações articuladas entre os setores de educação e saúde no intuito de melhor compreendê-

lo. Nesse sentido, observa-se ser de fundamental importância a participação dos professores 

através de um diálogo constante e aberto com os jovens. Diálogo que, como fenômeno 

humano, revela a palavra, sugerindo ação e reflexão. A escuta e os olhares atentos poderão 

identificar o papel de cada indivíduo ou grupo de maneira a um melhor entendimento dos 

variados comportamentos dos estudantes.  

De acordo com Freire (2011), a palavra não deve ser privilégio de alguns, mas sim 

direito de todos os indivíduos. Para esse autor, o diálogo se estabelece como caminho, através 

do qual os homens ganham significação enquanto homens e, como encontro, onde não 

existem sábios nem ignorantes absolutos, mas indivíduos em comunhão na busca pela 

sabedoria, com consciência dos vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que 

e com quem estão. Consideramos que a educação de caráter reflexivo, no tocante ao 

fenômeno bullying, implica um constante ato de percepção da realidade, na busca da emersão 

das consciências que resulte em uma real inserção crítica na sociedade.  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Bullying 

De acordo com Olweus (1993), um estudante está sofrendo bullying ou sendo 

vitimado quando é exposto de forma repetida e durante algum tempo a ações negativas
 
por 

parte de um ou mais estudantes. Estas ações repetidas entre os estudantes e o desequilíbrio de 

poder são características essenciais para intimidar a vítima. Considera-se ação negativa 

quando alguém, intencionalmente, tenta infligir dano ou desconforto em outra pessoa. Pode 

ser uma ação de característica verbal (colocar apelidos, zoar) ou manifestar-se através de 

contato físico (bater, empurrar). A exclusão intencional de um grupo também pode ser 

considerada como ação negativa. Fante (2005) destaca que o medo, a tensão e a preocupação 

com sua própria imagem podem comprometer o desenvolvimento acadêmico, além de 

aumentar a ansiedade, a insegurança e o conceito negativo de si mesmo, comprometendo a 

saúde do estudante. 

Berger (2007) caracteriza três fatores essenciais na identificação de episódios de 

bullying: a repetição, o prejuízo e a desigualdade de poder. É um comportamento sistemático 

direcionado a um alvo específico, por parte de uma ou mais pessoas com a intenção de 

provocar sofrimento físico ou psicológico ao outro (Lopes Neto & Saavedra, 2003; Fante, 
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2005; Charlot, 1997). Pesquisas constatam que os episódios envolvendo casos de bullying 

promovem prejuízos tanto para as vítimas, como também para seus agressores (Batsche & 

Knoff, 1994; Dake et al., 2003). O comportamento do agressor é frequentemente ancorado por 

um grupo de suporte (Olweus, 1993; Rigby, 1996).  

Boynton-Jarrett et al. (2008) alertam que a exposição ao bullying pode acarretar às 

vítimas problemas de ordem diversa como o estresse, a diminuição ou perda da autoestima, a 

ansiedade, a depressão, o baixo rendimento escolar e até mesmo, em casos mais graves, o 

suicídio.  

Muitas pesquisas têm tentado identificar fatores que colocam o jovem na condição de 

vítima de bullying, sendo meninos e meninas igualmente propensos (Charach, Pepler & 

Ziegler, 1995). Para Olweus (1993), as vítimas de bullying muitas vezes não têm habilidades 

sociais e capacidade de se defenderem contra os provocadores. A vítima típica, normalmente, 

é mais ansiosa do que seus pares. Fraqueza física, linguagem corporal negativa, imaturidade 

ou diferenças de gênero, de etnia, de classe social, de deficiência, podem ser o ponto 

disparador para os ataques (Fröschl & Gropper, 1999). As vítimas, muitas vezes, apresentam 

problemas que levam a um desequilíbrio emocional, incluindo depressão, ansiedade e baixa 

autoestima, bem como dificuldades na escola (Kochenderfer & Ladd, 1996; Rigby & Slee, 

1993). Lopes Neto (2005) aponta para as vítimas características de personalidade, tais como: 

vergonha, passividade e insegurança. Este autor sugere os termos “autor de bullying” 

(agressor), “alvo de bullying” (vítima), e “testemunha de bullying”.   

Corroborando os nossos achados, Brixval et al. (2011) verificaram a relação entre o 

bullying e a imagem corporal em pesquisa na Dinamarca, com adolescentes. Concluíram que 

alunos obesos ou com sobrepeso, que não se sentiam bem com seu corpo, eram mais 

propensos ao fenômeno do que seus pares com peso considerado normal, e com possibilidade 

de ter a vida afetada negativamente. Também apuraram que estar fora de um padrão estético 

determinado por um grupo social favorece a associação ao bullying. 

 

 Imagem corporal 

Schilder (1999) considera que a postura corporal, a percepção de si e de seu corpo, 

somadas às emoções e à personalidade singulares se revelam pelas ações que, somadas aos 

desejos, desempenham primordial importância no processo de autoconhecimento de cada 

sujeito. A projeção da imagem corporal, no meio social, leva a identificações através das 
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emoções e da atitude em relação ao corpo dos outros indivíduos. Para esse autor, a imagem 

corporal é a representação mental do próprio corpo e do modo como ele é percebido pelo 

indivíduo, de forma que a imagem abrange os sentidos, as ideias e sentimentos referentes ao 

corpo. 

A imagem corporal pode ser definida como a maneira pela qual o indivíduo se percebe 

e se sente em relação ao seu próprio corpo. Essa imagem remete ao sentido das imagens 

corporais que circulam na comunidade e se constroem a partir de diversos relacionamentos 

que ali se estabelecem. O conceito de imagem corporal está vinculado ao significado dos 

termos imagem e corpo. Sua definição não é simplesmente uma questão de linguagem, 

apresentando uma dimensão mais ampla ao se considerar a subjetividade de cada pessoa. 

Temos interesse pelo nosso corpo, mas também pelo corpo dos outros, de maneira que há um 

contínuo intercâmbio entre a nossa imagem e a dos outros. O corpo humano faz-se presente 

no mundo em um contexto espacial e temporal, no qual podemos observar um profundo 

relacionamento entre os aspectos fisiológicos, afetivos e culturais, e se desenvolve a partir das 

potencialidades dimensionadas em um universo limitado de possibilidades dadas por um 

mundo cultural, do qual se destacam as redes de relações afetivas mais próximas ao sujeito 

(Tavares, 2003). 

Na imagem corporal estão presentes os afetos, os valores, a história pessoal expressada 

nos gestos, no olhar e no corpo em movimento. O movimento é essencial para a construção da 

imagem corporal, pois através dele se pode adquirir conhecimento sobre o próprio corpo. Essa 

relação acontece no duplo sentido, tanto o movimento é necessário para a percepção do corpo 

como o conhecimento dos segmentos corporais é fundamental para a realização de qualquer 

movimento. A visão multidimensional da imagem corporal engloba todas as experiências do 

ser humano, evidenciando o fato de que "somos corpo". A imagem corporal reflete a história 

de uma vida, o percurso de um corpo cuja percepção se integra e marca a existência do ser no 

mundo a cada instante. Utiliza-se sempre das novas experiências, sendo o resultado do 

diálogo do homem com o universo. Por ser reflexo da sociedade na qual o ser humano se 

insere, muitas vezes, é inibida em função da cultura e pressão de ordem social (Turtelli, 

2003). 

Sendo o corpo modelado conforme os hábitos sociais e culturais, questões de natureza 

ética se impõem na medida em que a tendência à adoção de estereótipos pode facilitar o 

aparecimento de atitudes preconceituosas. Questões relacionadas à aparência física, como o 
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modo de se vestir, o tipo de corte de cabelo, cuidados com o corpo, entre outros são 

transitórias e respondem aos ditames da moda vigente, quando os estereótipos se estabelecem. 

Opiniões, críticas, juízo de valores e preconceitos são estabelecidos sobre o próprio corpo ou 

sobre o corpo dos outros, referenciados por modelos pautados em variáveis sociais e 

estabelecidos pelo critério do momento (Le Breton, 2010). 

Martins et al. (2012), ao analisarem a insatisfação com a imagem corporal e 

verificarem a associação com o estado nutricional e variáveis sociodemográficas (sexo, faixa 

etária, turno de estudo e trabalho remunerado) em universitários de uma universidade pública 

em  Florianópolis, Santa Catarina, concluíram que a prevalência de insatisfação com a 

imagem corporal nos universitários foi elevada, apresentando associação com o sexo e com o 

estado nutricional.  

Costa e Machado (2014), após desenvolverem pesquisa numa escola pública com 

jovens entre treze e dezessete anos, observaram que a grande maioria dos alunos que 

participaram do estudo apresentou algum grau de insatisfação com o corpo e com a imagem 

corporal, principalmente as adolescentes do sexo feminino. Essas autoras concluíram ser de 

fundamental importância o desenvolvimento em conjunto, pela escola e pela família, de um 

trabalho de conscientização junto aos jovens sobre a influência dos padrões de beleza, 

priorizados em cada época, na autoimagem dos jovens. 

Vigarello (2006) preconiza que os cuidados com o corpo passam a ser um modo de 

aquisição, e que definir a silhueta torna-se uma preocupação com a beleza estética de forma a 

afirmar a confiança do indivíduo em si próprio. Puig (1998) chama a atenção para a 

construção da personalidade moral que emana da autoimagem e da relação entre os indivíduos 

e a sociedade. Esta autoimagem poderá ser positiva ou negativa, motivando o modo como o 

indivíduo se vê no mundo, além do seu desenvolvimento moral. 

 

MÉTODO 

Esta pesquisa é parte integrante da tese de doutorado vinculada ao Programa de Pós-

graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS). Foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense/Hospital Universitário Antônio Pedro vinculado à Plataforma Brasil – Ministério 

da Saúde. Trata-se de um estudo qualitativo que teve como cenário um curso de Medicina de 

uma Universidade pública no Brasil. De acordo com as recomendações previstas na 
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Resolução do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS) nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

assinado pelos discentes.  

A amostra constituiu-se de 22 estudantes que integravam, em 2015, os quatro 

primeiros períodos do curso de Medicina, com idade entre dezenove e vinte e seis anos. A 

universidade não será identificada com o objetivo de preservar a identidade dos alunos. Foram 

selecionados sete alunos do sexo masculino e quinze do sexo feminino, conforme o desejo de 

participarem, através da assinatura do TCLE. Foram excluídos aqueles que não quiseram ou 

não puderam participar por desejo próprio.  

Os seguintes procedimentos metodológicos foram utilizados: aplicação de questionário 

com perguntas abertas e fechadas e observação participante, com a produção de um diário de 

campo pela pesquisadora. A análise e a interpretação dos dados obtidos foram organizadas a 

partir da Análise de Conteúdo (Bardin, 2011).  Foram estabelecidas categorias, na fase 

exploratória da pesquisa, tais como: bullying, desenvolvimento moral e imagem corporal. A 

perspectiva social de pesquisa em relação à imagem corporal, com foco na aparência física, 

atrelada a importância dos valores culturais na percepção dos sujeitos uns pelos outros foi 

utilizada. A partir da categoria imagem corporal foram selecionadas quatro subcategorias: 

corpo e imagem corporal, mídia, família e colegas da universidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O bullying está presente entre os estudantes universitários pesquisados. Um aluno do 

primeiro período assinala ser prazeroso praticar uma ação de bullying: “Ao praticar o bullying 

você sente certo prazer.” Este relato corrobora os estudos de Silva (2009), o qual aponta 

como autores do fenômeno os mais fortes, ou seja, aqueles que utilizam os mais frágeis como 

meros objetos de diversão e prazer. As experiências no percurso acadêmico, sejam 

desagradáveis ou prazerosas, marcarão de forma determinante a vida dos estudantes, tanto no 

âmbito pessoal como no profissional. Assinalamos o valor do debate sobre o assunto entre os 

alunos, destacando que mesmo o que parece uma simples brincadeira, para quem pratica o 

bullying, pode determinar na vítima consequências dolorosas. 

Foi possível observar a relação da imagem corporal do estudante universitário com o 

fenômeno do bullying, por serem fenômenos intrinsecamente correlacionados na medida em 

que a aparência física, na contemporaneidade, é extremamente valorizada, principalmente 
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pelos jovens. Evidenciamos que a maioria dos estudantes investigados apresenta alguma 

insatisfação com o corpo e com a imagem corporal, principalmente as do sexo feminino nas 

questões relativas à aparência física, conforme o relato de uma aluna do quarto período: “Eu 

não me sinto bem com o meu corpo, mas estou tentando aceitá-lo como ele é e assim 

desconstruir padrões de beleza impostos. Se você não se encaixa, pode ser vítima de 

‘zoações’, conforme se vê às vezes aqui na universidade.” 

A maioria dos componentes do grupo dos quatro períodos estudados preocupa-se 

sempre com a forma física. Contemporaneamente, tem sido veiculada a ideia de que o sucesso 

ideal é alcançado por meio da beleza estética. O corpo esculpido, além de indicar a aparência 

física e a boa saúde, apresenta uma imagem que anuncia uma rede de interesses. Com mais 

frequência são introduzidos no mercado os mais variados tipos de aparelhos de ginástica, 

programas de condicionamento físico e de boa alimentação, além do incentivo ao uso de 

anabolizantes. Quanto mais perto o corpo estiver da juventude, da beleza e da boa forma, mais 

alto é seu valor de troca (Featherstone, 1991). 

Especialmente, quando estão em companhia de outras pessoas, a preocupação com a 

forma física aumenta consideravelmente. Esses dados confirmam os estudos Tavares (2003) 

ao assinalar que a imagem da pessoa remete, de alguma forma, ao sentido das imagens 

corporais que circulam na comunidade em grupos e se constroem a partir dos diversos 

relacionamentos que ali se estabelecem. Sempre existirá uma imagem social do corpo, 

símbolo que provoca sentimentos de identificação ou rejeição dos sujeitos em relação aos 

pares e grupos a que pertencem.  

A metade do grupo considera que o sucesso de uma pessoa depende do tipo de roupa 

que usa. Esta parcela dos alunos pesquisados reforça os achados de Courtine (1995) ao 

evidenciar que, com o culto da cultura física, houve um crescimento acelerado das indústrias 

de aparelhos para musculação e de produtos cosméticos. Dessa forma, os gastos compulsivos 

com vestuário para valorizar a aparência, com alimentos de baixa caloria para manter a forma 

física e os cuidados com a pele no sentido de manter a beleza estética aumentaram no intuito 

de valorizar o corpo conforme os padrões exigidos. 

Em relação à influência da mídia, na prática de exercícios, houve resposta positiva 

pela maioria de todo o grupo. Verificamos que a indústria corporal, por intermédio dos meios 

de comunicação, produz desejos através da padronização dos corpos. Assim, indivíduos fora 

das medidas almejadas, sentem-se cobrados e insatisfeitos e buscam as atividades físicas 
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muito mais para atenderem a esses aspectos do que para melhorarem sua saúde e qualidade de 

vida. Conforme afirma Kehl (2001), a maneira como os veículos de comunicação influenciam 

as culturas de massa é mais forte do que a capacidade de reflexão dos indivíduos, fazendo 

com que o que se assiste seja incorporado sem ser simbolizado. 

Sobre os comentários a respeito da importância da aparência física comentada pelos 

familiares, houve maior índice na escolha dos irmãos, seguida das mães e em menor escala 

por parte dos pais. De acordo com Bourdieu (1996), o corpo é um espaço de inscrição de 

condutas familiares e de classes sociais, é o suporte de uma construção de identidade que se 

dá pelo social sobre o indivíduo em seu movimento pela sociedade e que acaba por 

sedimentar um habitus relativo à sua história. 

Acerca da observação da aparência física dos colegas de universidade quase a 

totalidade do grupo pesquisado respondeu positivamente. Políticas instituídas pelo momento 

em que se vive identificam, classificam e estigmatizam as imagens que temos de nós mesmos 

e dos outros. Assim, o ser humano fica sujeito a todo instante a uma aprovação social de sua 

conduta pelo grupo. Passa a se comportar conforme as regras e as técnicas estabelecidas 

socialmente, sempre buscando a beleza definida por um modelo estético comercialmente 

idealizado.  

Mowen e Minor (2003) consideram que a influência de um grupo pode acontecer pelo 

desenvolvimento de pressões, ou seja, uma mudança no comportamento ou crença pessoal 

quando se faz parte de um grupo, como resultado da pressão real ou imaginária exercida por 

este grupo. Assim, o individuo se submete aos desejos da maioria por achar que o grupo está 

certo ou por aceitação intima para se sentir incluído, quando muda suas crenças de acordo 

com as crenças do grupo. 

Os diálogos entre os jovens, durante a realização da pesquisa, permitiram reflexões 

mais profundas acerca do assunto. Evidenciamos a fragilidade de um aluno do segundo 

período diante dos comentários de seus colegas sobre sua aparência física. O apelido que lhe 

foi dado o fazia sentir-se bem constrangido, envergonhado e triste. O relato oral da situação 

provocou reflexões entre todos os presentes que achavam ser brincadeira e não tinham 

intenção de magoar. Sob esse ponto de vista, todos concordaram: estavam, de certo modo, 

ferindo o colega e se desculparam. 

Esse relato reforça os dados apresentados por Silva (2009), ao preconizar que traços 

relacionados à imagem corporal referentes à aparência física, podem ser motivo de bullying 
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no cenário escolar. As vítimas geralmente possuem uma característica física singular que a 

difere dos outros alunos. São gordinhas ou magras demais, apresentam nariz ou orelhas mais 

destacadas ou possuem algum tipo de deficiência física, o que torna a situação ainda mais 

delicada, como apurado no exemplo anteriormente citado. Observamos que as questões físicas 

relacionadas à imagem corporal, especialmente quando existe alguma característica diversa 

dos padrões estéticos vigentes, aliadas à forma como esse corpo interage com os colegas e o 

ambiente, podem favorecer comportamentos relacionados ao bullying. 

Tavares (2003) aponta a importância das atitudes da família e das conversas na fase do 

interesse das crianças pela descoberta do próprio corpo. Não há imagem corporal coletiva. 

Cada pessoa estrutura sua imagem em contato com os outros, numa troca contínua.O 

indivíduo que se sujeita a condicionamentos sociais com a adoção de costumes, às vezes, para 

satisfazer a noção de pertencimento e ser aceito, pode estar imerso em uma rede social, que o 

leva a estar comprometido com valores coletivos. Códigos de conduta impostos culturalmente 

podem se render ao apelo estético da aparência. O corpo tido como belo é o que carrega 

consigo uma imagem já veiculada na mídia.  

Faz-se imperiosa, então, a noção de que atitudes aparentemente simples entre os 

alunos, ditas brincadeiras, mas com consequências muito complexas em alguns casos, 

precisem ser encaradas como verdadeiramente prejudiciais à sua saúde, podendo 

comprometer seu desempenho ao longo do percurso de formação profissional e ofuscando a 

plenitude de sua existência.  

Acreditamos na importância do desenvolvimento de um trabalho de conscientização 

sobre a influência dos padrões de beleza, priorizados em cada época e socialmente 

determinados, na autoimagem dos jovens. Os dados apurados em nossa pesquisa mostraram 

que os sentimentos e o contexto social representado pela família, pela mídia, pela escola e 

pelos amigos são considerados importantes pelos estudantes. Assim, as reflexões sobre o 

corpo e a imagem corporal, enquanto constructo sociocultural e espaço de construção da 

identidade devem fazer parte dos diálogos a serem promovidos sobre o bullying com os 

alunos na universidade. Numa observação histórica, pode-se ver que a linguagem do corpo 

tem sido a mais imediata e acessível, sendo seu saber de domínio coletivo. 

 

REFERÊNCIAS 

  

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.  



209 
 
 
 
 

BATSCHE, G. M.; KNOFF, H. M. Bullies and their victims: Understanding a pervasive 

problem in the schools. School Psychology Review, v. 23, p. 165-174, 1994. 

 

BERGER, K.S. Update on bullying at school:Sciense forgoten? Developmental Review, v. 27, 

p. 90-126, 2007. 

 

BOURDIEU, P. É possível um ato desinteressado? In: Razões Práticas sobre a Teoria da 

Ação, Campinas, SP, Papirus, 1996. 

 

BOYNTON-JARRETT, R; RYAN, L.M., BERKMAN, L.F.; WRIGHT, R.J. Cumulative 

violence exposure and self-rated health: longitudinal study of adolescents in the United States. 

Pediatrics; v. 122, n.5, p.961-970, 2008. 

 

BRIXVAL C. S; RAYCE S.L.; RASMUSSEN M.; HOLSTEIN B.E.; DUE P.: Overweight, 

body image and bullying–an epidemiological study of 11-15-years olds. Eur J Public Health 

2011, doi:10.1093/eurpub/ckr010. Disponível em: <http://eurpub. 

oxfordjournals.org/content/22/1/126.full.pdf+html>. Acesso em 18 de outubro 2014. 

 

CHARACH, A.; PEPLER, D. J.; ZIEGLER, S. Bullying at school: A Canadian perspective. 

Education Canada, v.35, p. 12-18, 1995. 

 

CHARLOT, B. Violences à école: état des savoirs. Paris: Armand Colin, 1997. 

COSTA, S. M. B.; MACHADO, M. T. C. O corpo e a imagem corporal em adolescentes: 

perspectivas a partir do cuidado integral à saúde. Revista Adolescência & 

Saúde/HUPU/UERJ. V.11, n 2, p. 19-24, Abril/Junho, 2014. 

 

COURTINE, J. J. Os Stakonovistas do Narcicismo. In: Santa’Anna, D. B. (org). Políticas do 

Corpo. São Paulo: Estação Liberdade. p.81-114, 1995. 

 

DAKE, J.; PRICE, J.; TELLJOHANN, S.; FUNK, J. Teachers' perceptions and practices 

regarding school bullying prevention. Journal of School Health. v. 73, n.9, p. 347-355,  2003. 

 

FANTE, C. Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 

Campinas, SP: Editora Verus, 2005. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 2011.  

 

FRÖSCHL, M.; GROPPER, N.  Fostering friendships, curbing bullying. Educational 

Leadership, v. 56, n.8, 72-75, 1999. 

 

FEATHERSTONE, M. Consumer culture and Postmodernism. Londres: Sage, 1991. 

 

KEHL, M. R.  Minha vida daria um romance. Rio de Janeiro: Imago, 2001. 

 

KOCHENDERFER, B. J.; LADD, G. W. Peer victimization: Cause or consequence of school 

maladjustment. Child Development, v. 63, p. 1305-1317, 1996. 



210 
 
 
 
 

LE BRETON, D. A sociologia do corpo. 4a ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

 

LOPES, N; SAAVEDRA, L. Diga não ao Bullying. 2003. Disponível em 

http://www.observatoriodainfancia.com.br  

 

MARTINS, C. R., GORDIA, A. P., SILVA, D. A. S., QUADROS, T. M. B., TEIXEIRA D. 

M., PETROSKI E. L. Insatisfação com a imagem corporal e fatores associados em 

universitários. Estudos de Psicologia, v. 17, n. 2, p. 241-246, 2012. 

 

MOWEN, J. C.; MINOR, M. Comportamento do consumidor. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

 

NOGUEIRA, R. M. C. del P. de A. A Prática de Violência entre Pares: o bullying nas escolas. 

Revista Iberoamericana de Educación, n. 37, p. 93-102, 2005. 

 

OLWEUS, D. Bullying at School: what we know and what we can do. Oxford: Blackwell, 

1993. 

 

PUIG, J. M. A construção da personalidade moral. São Paulo: Ática, 1998. 

 

RIGBY, K. Bullying in schools: What to do about it. Melbourne, Australia: Australian 

Council for Educational Research, 1996. 

 

RIGBY, K.; SLEE, P. T. Dimensions of interpersonal relations among Australian children: 

Implications for psychological well-being. The Journal of Social Psychology, p. 33-42, 1993. 

 

SCHILDER, P. A Imagem do corpo: as energias construtivas da psique. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999.  

 

SILVA, A. B. B. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 

TAVARES, M. C. G. C. Imagem corporal, conceito e desenvolvimento. São Paulo: Manole, 

2003. 

TURTELLI, L. S. Relações entre imagem corporal e qualidades de movimento: uma reflexão 

a partir de uma pesquisa bibliográfica. 2003. Faculdade de Educação Física. Unicamp, 

Campinas: 2003. 

 

VIGARELLO, G. História da beleza: o corpo e a arte de se embelezar, do Renascimento aos 

dias de hoje. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 

 

WHO, World Health Organization. Global consultation on violence and health.Violence: a 

public health priority. Geneva, 1996. 
 

 

 

 

http://www.observatoriodainfancia.com.br/


211 
 
 
 
 

APÊNDICE 6: Artigo nº 3.  

Revista Physis – submissão em15/07/2016.  

 

BULLYING: REFLEXÕES À LUZ DA ÉTICA SOCRÁTICA 

Autores: Doutoranda Sandra de Matos Botelho da Costa 

               Profª Drª Lilian Koifman  

               Prof Dr Rodrigo Siqueira Batista 

RESUMO 

Este artigo apresenta a compreensão crítica do fenômeno do bullying na universidade, 

considerando o ponto de vista moral, com referência na ética socrática. Refletimos sobre o 

fenômeno a partir de uma perspectiva moral e como um problema de saúde e educação e não 

apenas com base em abordagens administrativas ou pedagógicas. O bullying situa-se na 

interface entre as áreas da educação, da saúde e da bioética. A fim de fazer luz a esta 

perspectiva, recorreremos à ética socrática e seu desdobramento nos campos da educação e da 

bioética.  

 

Palavras-chave: bullying; Sócrates; ética. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents a critical understanding of the phenomenon of bullying in 

universities, considering the moral point of view, with reference to the Socratic ethics. We 

reflect on the phenomenon from a moral perspective and as a health and education problem, 

that is, not just on the basis of administrative or pedagogical approaches. The bullying 

phenomenon is located at the interface between the areas of education, health and bioethics. 

In order to illuminate this perspective, we will use the ethics based on Socrates and its 

developments in the fields of education and bioethics. 

 

Keywords: bullying; Socrates; ethics.      
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INTRODUÇÃO 

 

O termo “bullying” é controverso e algo impreciso. Esta imprecisão é largamente 

notada na literatura (Smith et. al., 2002; Mishna et al. 2006; Swearer et al., 2010; Mitchell & 

Borg, 2012; Medeiros, 2012).  

Comecemos pela definição do bullying pelo seu pesquisador seminal, Dan Olweus, 

considerado o pai fundador dos estudos da violência nas escolas. Segundo ele, uma pessoa é 

intimidada quando exposta, repetidamente e ao longo do tempo, a ações negativas por parte 

de uma ou mais pessoas
17

 (Olweus, 1993). Entretanto, o que essas ações negativas 

constituem, apresentaram com o tempo contornos incertos. Se ações como “bater” ou 

“assediar” são situações claras de bullying, outras ações como “provocar” constituem casos de 

fronteira que confundem não só alunos, como professores (Mishna et al., 2006). Definições 

posteriores refinaram mais o campo, determinando que o bullying ocorre entre pares, sendo 

inclusive comum a tentativa de “aportuguesar” o termo, traduzindo-o como “violência entre 

pares” (Nogueira, 2005; Medeiros, 2012). Note-se a contradição entre a relação simétrica de 

poder conotada pela expressão “entre pares” e as frequentes descrições do bullying como um 

fenômeno que explicita uma “relação desigual de poder entre agressor e vítima” (I Fórum..., 

2012). Esta contradição fica clara nas tentativas de alguns especialistas de “superestender” o 

termo para caracterizar a situação em que alunos ameaçam ou cometem violência física contra 

os próprios professores (ibid.). Afinal, o bullying ocorre numa situação de simetria de poder 

ou assimetria de poder? A superextensão do termo para cobrir diferentes situações acaba 

diminuindo seu potencial heurístico e criando imprecisões conceituais.  

O caso é mais complexo quando envolve a tradução para o português, idioma no qual, 

sintomaticamente, a palavra não tem tradução literal. Entretanto, mesmo entre falantes nativos 

do inglês, há dificuldades de definir exatamente o que constitui ou não bullying. Uma boa 

parte das dificuldades para se chegar a uma abordagem mais precisa sobre o bullying se deve 

à falta de clareza conceitual em torno de vários aspectos deste fenômeno, a começar pelo 

próprio termo. Isto prejudica as bases teóricas do estudo do fenômeno e dificulta a adoção de 

uma abordagem sistemática mais clara. 

                                                           
17

  “A person is being bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part 

of one or more persons” ( OLWEUS, 1993, P.9).  
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Na literatura sobre o assunto também é usada a expressão “epidêmico” para descrever 

a generalidade e extensão do fenômeno do bullying nas escolas (Spivak & Pothrow-Stith, 

2001; Palacios & Rego, 2006; Garcia, 2007; Schoen & Schoen, 2010; Maguire, 2012). Se o 

problema do bullying escolar é visto literal ou metaforicamente como um problema 

“epidêmico”, seria lógico ser tratado, também, como um problema de saúde pública. Mas é 

isso que acontece na realidade? Ou as abordagens de caráter administrativo são as que 

prevalecem?  

O bullying é relatado, na maioria dos estudos, como um fenômeno caracterizado pela 

ocorrência de violência do tipo velada, praticada por agentes denominados agressores e 

sofrida por aqueles denominados vítimas. Muitos estudos sinalizam, como características dos 

envolvidos em episódios de bullying, comportamentos psicológicos distintos. Para os 

agressores são atribuídas características que refletem relacionamentos afetivos deficitários, 

excessiva permissividade, hiperatividade e impulsividade, entre outros. Já para as vítimas, são 

atribuídas características de personalidade como: baixa autoestima, vergonha, passividade e 

insegurança (Lopes Neto, 2005). O fenômeno do bullying, quando estudado a partir de uma 

perspectiva que tem como enfoque os comportamentos individuais, pode ser compreendido a 

partir de uma educação embasada no ensino de valores éticos e morais (FANTE, 2005). 

Acreditamos que a problemática do bullying escolar, particularmente na universidade, 

é um tema importante a ser investigado no Brasil, especialmente tendo em vista que 

começamos a estudar o fenômeno com atraso em relação aos países pioneiros no assunto. A 

disseminação crescente do problema, reconhecida pela grande maioria dos especialistas, 

especialmente com o aparecimento de formas novas, como o cyberbullying, adiciona à 

urgência da tarefa de aprofundamento da pesquisa neste campo. Apesar dos malefícios do 

bullying escolar à saúde mental e física dos estudantes serem abordados na literatura, este 

fenômeno parece não ser visto ainda como um problema a partir da perspectiva moral, na área 

da educação, principalmente no que diz respeito aos estudantes universitários. 

Estas dificuldades conceituais e de sistematização de abordagens levam a dilemas na 

esfera da ética aplicada, especificamente da bioética, relacionados a este fenômeno, já que 

ocorre a expansão do fenômeno do bullying para outras áreas fora de seu contexto escolar 

original.  Surgem vacilações sobre que medidas podem ou devem ser tomadas uma vez que o 

público-alvo se tornou mais heterogêneo (de crianças menores para adolescentes e adultos, de 
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pares com relações simétricas de poder para a possibilidade de bullying de superiores 

hierárquicos, entre outros).  

A compreensão do bullying no ambiente universitário requer perpassar as relações de 

poder que se travam entre os envolvidos. Exige que se olhe atentamente para as diferenças 

concebidas pelos alunos, possivelmente influenciadas pelas informações que os mesmos 

recebem da mídia e do contexto sociocultural no qual estão inseridos na construção de suas 

identidades. Cabe salientar que os jovens ainda se encontram em fase de formação e 

estruturação de suas personalidades, considerando-se que estão se despedindo da adolescência 

a caminho da vida adulta. A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2012) considera como 

juventude o período que se estende dos quinze aos vinte e quatro anos, identificando 

adolescentes jovens (de quinze a dezenove anos) e adultos jovens (de vinte a vinte e quatro 

anos).  

Antunes e Zuin (2008) observaram a partir de uma análise crítica das pesquisas 

relativas ao conceito de bullying, a existência de estudos com base em fortes componentes 

estatísticos sobre violência e intervenções baseadas em uma educação pautada em imperativos 

morais. Para esses autores, a visão fundamentada em uma ciência pragmática, por meio da 

qual se mantém a ordem vigente, ofusca os fatos, contribuindo para o estabelecimento de 

relações desiguais de poder entre os envolvidos. Assim, os fenômenos ao serem classificados 

tornam-se dados estatísticos, distanciando-se da origem verdadeira de sua existência. Esses 

autores pontuam: 

 

Observa-se que os pesquisadores, de forma geral, ao dissertarem sobre as supostas 

"causas" do que chamam bullying,  dentre as quais se destacam os fatores econômicos, sociais, 

culturais e particulares, não as problematizam [...]. Desta forma, as influências familiares, de 

colegas, da escola e da comunidade, as relações de desigualdade e de poder, a relação negativa 

com os pais e o clima emocional frio em casa parecem considerados naturais e apartados das 

contradições sociais que os produziram. Consequentemente, o que ocorre é a prescrição do 

bom comportamento e da boa conduta moral via imperativos de como se deve ou não agir 

frente aquele que parece diferente [...]. (ANTUNES; ZUIN, 2008, p. 36). 

 

Este artigo objetiva discutir criticamente o fenômeno do bullying na universidade, 

considerando o ponto de vista moral, com referência na ética socrática. A proposta é refletir se 

este fenômeno é considerado a partir de uma perspectiva moral e como um problema de saúde 

e educação e não apenas com base em abordagens administrativas ou pedagógicas. Situa-se na 

interface entre as áreas da educação, da saúde e da filosofia/bioética. A fim de fazer luz a esta 
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perspectiva, recorreremos à ética fundamentada em Sócrates e seu desdobramento nos campos 

da educação e da bioética. 

 

ÉTICA SÓCRÁTICA 

 

As considerações acerca do pensamento ético de Sócrates são oriundas, especialmente, das 

obras platônicas, haja vista que o filósofo nada deixou registrado por escrito. 

Sócrates, a partir da máxima "Conhece-te a ti mesmo", termo-chave do seu humanismo, 

passa a considerar o homem do ponto de vista de sua interioridade. Surge com ele a concepção de 

alma como realidade interior, que se manifesta por palavras e ações, podendo ter conhecimento ou 

ignorância, bondade ou maldade (Pessanha, 1991). Distinguia importância ao diálogo na busca 

pela sabedoria, que residia na consciência dos limites do saber, numa tomada de consciência do 

próprio não saber. Para ele, somente aquele que tem consciência da sua própria ignorância procura 

o saber. Instigava a reflexão dos próprios pensamentos e dos problemas trazidos por eles. Seu 

método, denominado maiêutica, ajudava através da arte de interrogar a trazer à luz o que os 

indivíduos já tinham dentro de si mesmos. Constituiu um esforço de definição contra um 

conhecimento revelado a partir do exterior (MARCONDES, 2007; VERGEZ; HUISMAN, 1988). 

Demonstrava preocupação com a ética, centrada no conceito de areté, virtude ou, mais 

propriamente, excelência, que não pode ser ensinada, pois constitui uma episteme voltada para o 

conhecimento de si mesmo (Pessanha, 1991). Caracteriza-se assim, um imperativo moral para que 

o homem seja dono de si pelo saber. A partir de então, o homem grego passa a agregar um sentido 

de crítica, reflexividade e maturidade em sua vida, o que é decisivo para transformar o espírito do 

jovem de Atenas. Sócrates visava alcançar esses ideais através da busca do bem, da justiça e do 

amor, com base na liberdade de ideias e pensamentos. 

Os alicerces da educação que tinham como fundamento a música, a ginástica e a 

gramática passaram a ser questionados. Apresentou uma paideia inovadora em relação aos 

sofistas e às concepções da paideia antiga, de cunho aristocrático. Inicia-se com ele uma 

reflexão racional sobre o papel destacado do Estado, apontando para caminhos vinculados à 

ética, à virtude e ao autodomínio (Marías, 2004). Assim, a essência da verdadeira educação ou 

paideia é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão tendo a justiça como 

fundamento. Essa virtude fundamental deve consistir no equilíbrio e na boa relação dos 

indivíduos entre si e com o Estado, regendo a vida na cidade. O termo paideia, na Grécia 
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antiga, significava a procura pelo desenvolvimento do homem em sua totalidade. Ligava-se a 

um ideal educacional com vistas à formação do cidadão, para além da formação do homem.  

Eis aqui um ponto para reflexão e analogia em relação ao que se observa na educação 

do jovem contemporâneo. Como fundar as raízes desta educação em valores que se 

assemelhem ao ideal socrático? Estaríamos, assim, criando caminhos para se pensar uma 

forma de estimular uma relação mais saudável entre os jovens, diferentemente do que 

acontece nas situações em que se observa a ocorrência do fenômeno do bullying? 

De acordo com Jaeger, (1995, p. 407): “para Platão, ao contrário dos grandes filósofos 

da natureza da época pré-socrática, não é o desejo de resolver o enigma do universo que 

justifica todos os esforços pelo conhecimento da verdade, mas sim a necessidade do 

conhecimento para a conservação e estruturação da vida.” 

Na contemporaneidade, palavras como civilização, tradição, literatura, ou educação 

limitam-se a um aspecto particular do conceito de paideia. Sua ampliação, através do agir do 

homem em sociedade e de uma educação consciente, faz com que também seja entendida 

como o resultado do processo educacional que se prolonga por toda vida, mesmo após a 

escola. Constitui um ideal baseado na concepção de que a comunidade e o individuo são 

responsáveis um pelo outro, integrando-se. A educação moral do jovem grego resultava do 

contato direto da criança e do jovem com o pedagogo ou com o adulto. Todos os mestres 

pautavam-se nos exemplos de dignidade e polidez para ensinar. A educação ética e política 

marcam o fundamento da paideia. Este conceito leva a uma reflexão sobre a formação do 

homem enquanto cidadão da polis no séc. IV antes de Cristo, na tentativa de atingir a ideia de 

uma educação consciente (JAEGER, 1995). 

Desta forma, observa-se que com Sócrates há a transferência da imagem da cidade 

para a alma do homem. Desloca-se a paideia centrada no Estado para outra, de cunho ético, 

derivada da consciência moral do homem. Assim, se na Grécia clássica a educação nascia 

mesclada à paideia política, com a atuação de Sócrates esta passa a ser uma nova realidade, 

fundamentada na ética e no autodomínio, com o intento de desenvolvimento da cultura e 

sabedoria. 
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EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA E BIOÉTICA 

 

Analogamente ao que foi proposto por Sócrates, observamos que existe uma 

convergência entre os referenciais da bioética e aqueles da educação centrada nos valores que 

movem a sociedade através de relações mais justas e que tenham como eixo a dignidade 

humana, a autonomia e a justiça, conduzindo a uma melhor qualidade de vida. A bioética se 

traduz no desenvolvimento de condutas racionais capazes de conduzir a ética pública em prol 

de uma educação para o coletivo (ZANCANARO, 2006). 

O convívio social é necessário para se alcançar os potenciais de desenvolvimento 

humano, os quais se processam em duas fases distintas de socialização. Na primária, durante a 

infância, os pais são os protagonistas e a interiorização da realidade social, importante para a 

compreensão do outro, é predominantemente a do mundo deles. Há intensa assimilação de 

ordem afetiva e emocional com grande significação para o desenvolvimento do indivíduo até 

a fase adulta. Já a socialização secundária se dá, normalmente, ao longo da vida escolar e 

depende da motivação do indivíduo, mas não é necessário que haja uma relação de 

identificação com os professores e não implica necessariamente cargas afetivas ou 

emocionais, o que faz com que os conteúdos assimilados possam ser substituídos mais 

facilmente por outros. É importante considerar o tipo de estrutura social em que o sujeito está 

inserido (REGO, 2003).  

As condições de interação dos indivíduos com o seu meio social são determinantes 

para a compreensão deste processo de socialização. Observa-se, desta forma, a importância do 

processo educacional valorizar, desde a infância até o ensino de nível superior, não somente o 

acúmulo de conhecimento, como também aspectos de ordem ética enquanto saber filosófico e 

de ordem moral, bem como enquanto norma de conduta em determinada sociedade, quando 

ocorre a transmissão de valores (REGO; GOMES; SIQUEIRA-BATISTA, 2008). 

Nas sociedades contemporâneas, a educação comprometida com a formação de 

valores deve abarcar o compromisso de formar o indivíduo para a cidadania, de maneira a 

cultivar o respeito pelos outros e por suas diferenças, minorando quaisquer conflitos 

decorrentes dos diversos tipos de preconceitos. A escola precisa estar atenta ao permanente 

processo de reconstrução das normas de convivência. Educação e bioética precisam estar 

concernidas em prol da humanização da cultura e do favorecimento de tomadas de decisões 

pautadas na prudência para o alcance da alteridade. A bioética estimula a reflexão entre o 
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homem e seus valores morais, ao preconizar a humanização nas relações humanas e as 

deliberações sobre questões de ordem moral.   

 Cortina (2001) reforça a importância da liberdade individual para o desenvolvimento 

da cidadania e também o gozo de direitos sociais como a educação, o trabalho, a saúde e a 

moradia. Esta autora indica a necessidade de informação, assistência física e emocional para 

que o indivíduo desenvolva a capacidade de reflexão e formulação do pensamento frente aos 

desafios impostos pela vida. 

A moralidade diz respeito à relação de um indivíduo com os outros e às relações 

sociais em geral. Que tipos de preceitos ordenam a relação dos jovens entre si? A partir de 

que valores? O que os moveria à prática do bullying? 

Gadotti (2000) cita o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI, que define a aprendizagem continuada como o principal 

fundamento da educação contemporânea e destaca, para o seu bom desenvolvimento,  quatro 

pilares básicos: conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Dentro 

deste contexto, o autor cita quatro categorias que também sustentam os ideais da bioética, que 

surgem da reflexão e da prática educacional tais como a cidadania, a autonomia, a 

transdisciplinaridade e a atitude dialógica. O alinhamento da Bioética com o cenário da 

educação fortalece não só o respeito aos direitos humanos e à dignidade humana, mas também 

a conquista da autonomia e da responsabilidade.  

Koifman e Saippa-Oliveira (2005) consideram que o processo educativo vincula-se à 

difusão de conteúdos “culturalizadores” que se materializam através das abordagens e pela 

maneira de se explicarem os processos de produção e reprodução social. A construção 

coletiva do conhecimento, especificamente na área da saúde, ganha perspectiva vital na 

possibilidade do surgimento de um novo saber que tenha raízes na constante busca da unidade 

e compreensão entre as diferenças.  

No Brasil, o conceito de Educação Permanente em Saúde, utilizado para dimensionar 

o processo de ensino-aprendizagem na rede pública de saúde, contribuiu para promover a 

aproximação fundamental entre gestão, formação, atenção e participação. A educação dos 

profissionais de saúde passou a ser a finalidade das políticas de saúde e não atividade-meio 

para o desenvolvimento da qualidade do trabalho. A partir desta estratégia, esses profissionais 

tendem a protagonizar atuações críticas, reflexivas e propositivas, concorrendo para uma 

atuação técnica mais competente, compatível com o respeito à cidadania e à dignidade 
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humana. O atendimento às necessidades de saúde da população aliado a adesão dos 

trabalhadores e gestores determinou, de forma dialógica vigorosa, a participação ativa dos 

docentes, pesquisadores e estudantes na implementação do SUS (CECCIM, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O questionamento socrático pode vir a ser um aliado positivo na reformulação de 

tensões comportamentais. Pilares investigativos trazem a possibilidade de "fragilizar" os 

poderes vigentes em qualquer setor ou sentido. Subentende-se, desta forma, que aconteça com 

isso uma instabilidade das verdades estabelecidas. Afinal, o que define uma pessoa? O que ela 

diz,  o que esconde ou o que faz? Em muitas destas indagações estão intrínsecos os 

propulsores de diversas situações de instabilidade nas relações como nos casos de bullying, 

muitas vezes associados a parâmetros de competição e a baixa autoestima, entre outros. Ter o 

foco na clareza de entendimentos facilita o discurso e sustenta o equilíbrio nas relações, 

minimizando a exclusão e favorecendo o acolhimento entre as diferenças.  

Dewey (1980) considera a importância da moralidade refletiva na medida em que esta 

aponta para a consciência, a razão e a algum princípio que inclua o pensamento. Segundo esse 

autor, o ato moral deve manifestar uma escolha e envolver a percepção do que se pretende, 

uma vez que o elemento da afetividade no comportamento moral não deve ser deixado de 

lado. 

Estabelece-se, assim, o desafio de instalar no processo de ensino e aprendizagem, 

peculiar a cada área de conhecimento, uma permanente atitude de reflexão crítica para o 

reconhecimento dos limites e possibilidades de cada indivíduo diante do outro e das situações 

reais de convivência, de forma a aumentar o foco em relação ao fenômeno do bullying. A 

concretização das escolhas que se apresentam deve ser realizada sem nenhum tipo de 

preconceito ou coação, uma vez que o cotidiano escolar está repleto de valores que se 

processam na inter-relação entre todos que o vivenciam. O diálogo apresenta-se como 

caminho para o desenvolvimento da cidadania e a ética como meio de reflexão moral que 

conduz ao desenvolvimento da autonomia. Os valores são frutos da liberdade de escolha de 

forma que esta passa a ser condição de moralidade das ações. No caso do ensino universitário, 

torna-se fundamental alertar os jovens para que compreendam as implicações éticas na 

utilização do conhecimento adquirido (ZANCANARO, 2006). 
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7. ANEXO  

 

ANEXO 1: LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º  Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo 

o território nacional. 

 

§ 1º  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática (bullying) 

todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação 

evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de 

intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de 

poder entre as partes envolvidas. 

 

§ 2º  O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação 

e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de outros órgãos, aos quais 

a matéria diz respeito. 

 

Art. 2º  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou 

psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: 

 

I - ataques físicos; 

 

II - insultos pessoais; 

 

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 

 

IV - ameaças por quaisquer meios; 

 

V - grafites depreciativos; 

 

VI - expressões preconceituosas; 

 

VII - isolamento social consciente e premeditado; 

 

VIII - pilhérias. 

 

Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores 

(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar 



224 
 
 
 
 

a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento 

psicossocial. 

 

Art. 3º  A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as ações 

praticadas, como: 

 

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 

 

II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 

 

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 

 

IV - social: ignorar, isolar e excluir; 

 

V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear 

e infernizar; 

 

VI - físico: socar, chutar, bater; 

 

VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 

 

VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos 

e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de 

constrangimento psicológico e social. 

 

Art. 4º  Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 

 

I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade; 

 

II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, 

prevenção, orientação e solução do problema; 

 

III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação; 

 

IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da 

identificação de vítimas e agressores; 

 

V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 

 

VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de 

identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; 

 

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de 

uma cultura de paz e tolerância mútua; 

 

VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e 

instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de 

comportamento hostil; 
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IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de 

violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou 

constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais 

integrantes de escola e de comunidade escolar. 

 

Art. 5º  É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas 

assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à 

intimidação sistemática (bullying). 

 

Art. 6º  Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação 

sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento das ações. 

 

Art. 7º  Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a 

implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa instituído por esta 

Lei. 

 

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação 

oficial. 

 

Brasília,  6  de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 

 

DILMA ROUSSEFF 

Luiz Cláudio Costa 

Nilma Lino Gomes 

 

 

 

 

 

 


