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O Vilão Real 

 

Xingar, bater e espancar, 

Muitos maus podem causar. 

O bullyng é uma coisa tão cruel, 

Que faz muita gente ir cedo pro Céu. 

 

Até uma agressão verbal, 

Pode fazer muito mal. 

O bullying não pensa em ninguém não, 

Ele só quer você no chão. 

Se com você isso acontecer, 

Há muita gente que ajuda pode oferecer. 

[...] 

 

Quem pratica essa agressão, 

Nas consequências não pensa não. 

Quando uma pessoa é agredida, 

Ela pode ser ferida. 

 

Essa agressão descomunal, 

Machuca de forma física e mental. 

O agressor é invejoso, 

E essa inveja o torna perigoso. 

 

Esse vilão real, 

Pode fazer muito mal. 

Cortando o mal pela raiz, 

Podemos fazer muita gente feliz. 

 

Christopher Viana de Lima/14 anos. 
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RESUMO 

 

 

 

Nossa monografia se divide em três momentos principais. Primeiramente realizamos uma 

contextualização teórico-conceitual sobre o Bullying, o qual deixamos claro que essa é uma forma 

de violência, reflexo de uma sociedade violenta e violada, forjada na desigualdade, na injustiça, 

na desumanidade, e na competitividade. Em seguida, destacamos suas causas, seus sintomas e suas 

afetações no processo aprendizagem apresentados tanto pelas crianças vítimas quanto pelas 

crianças valentonas e telespectadoras. Apresentamos reflexões sobre a importância de/como 

perceber e de/como tratar e lidar com essas causas, sintomas e afetações de forma consciente e 

coerente. Demos atenção aos tipos de Bullying – verbal, moral, sexual, social, psicológico, físico, 

material e virtual, e sabemos que existem uma infinidade de textos que discutem e apresentam o 

assunto, mas presumimos que é importante reverberar cada vez mais essas questões. E por último, 

realizamos discussões reflexivas a partir de uma breve pesquisa qualitativa realizada via internet 

sobre as narrativas e percepções que educadores possuem acerca do Bullying. 

 

Palavras chaves: Bullying, vítimas, valentões, telespectadores, violência. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Our monograph is divided into three main moments. Firstly, we performed a theoretical-

conceptual contextualization about Bullying, which made it clear that this is a form of violence, a 

reflection of a violent and violated society, forged in inequality, injustice, inhumanity, and 

competitiveness. Then, we highlight its causes, its symptoms and its affects on the learning process 

presented by both child victims and children who are bullies and viewers. We present reflections 

on the importance of / how to perceive and / how to treat and deal with these causes, symptoms 

and affects in a conscious and coherent way. We pay attention to the types of Bullying - verbal, 

moral, sexual, social, psychological, physical, material and virtual, and we know that there are a 

multitude of texts that discuss and present the subject, but we assume that it is important to 

reverberate more and more these issues. And finally, we conducted reflective discussions based 

on a brief qualitative research carried out via the Internet on the narratives and perceptions that 

educators have about Bullying. 

 

Key words: Bullying, victims, bullies, viewers, violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Bullying Material 

 
 

                                                                                                        Imagem 1 – Fonte Google Imagens – Editada pela Autora 

 

 

 

Nas duas primeiras décadas do século XXI a violência estrutural1ainda é, intrigantemente, 

uma das frações da questão social mais discutidas em nosso meio, e um dos perversos fenômenos 

sociais que se perpetua persistentemente na nossa sociedade. A violência em todas as suas formas 

e tipos tem sido presenciada, vivenciada, sofrida e praticada rotineiramente. A cada leitura que 

                                                           
1Existem várias abordagens quanto à forma como a violência é produzida pelos sistemas social, cultural, econômico 

ou político. Uma delas é a noção de violência estrutural, ou seja, a violência produzida pela organização econômica e 

política das sociedades. Esta violência expressa-se na desigual distribuição do poder e, consequentemente, em 

oportunidades desiguais, na discriminação e na injustiça (na distribuição do rendimento, no acesso à educação, por 

exemplo). A violência estrutural não se define necessariamente como um processo ativo e deliberado, mas pode 

revelar-se pela ausência de proteção e garantia de direitos e necessidades. Pode até desembocar na impossibilidade de 

manutenção da própria vida dos indivíduos/cidadãos (como no caso da negação do acesso à saúde ou à alimentação). 

São exemplos de violência estrutural, decisões políticas como as ditas “medidas de austeridade” que conduzem a um 

empobrecimento coletivo e a um retrocesso nos direitos sociais (apoio no desemprego, saúde, educação) e no acesso a 

bens essenciais (como a água). A violência estrutural sentida no domínio econômico pode favorecer o surgimento ou 

o aprofundamento de atos de violência direta (criminalidade, violência juvenil, violência doméstica), bem como de 

violência política (xenofobia, discriminação, repressão de resistências e contestação violenta). Disponível em: 

https://www.ces.uc.pt/observatorios/crisalt/index.php?id=6522&id_lingua=1&pag=7865 . Acesso em 09/09/2020. 

 

https://www.ces.uc.pt/observatorios/crisalt/index.php?id=6522&id_lingua=1&pag=7865
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fazemos sobre o tema violência, ficamos perplexos e indignados diante das suas diversas, 

assustadoras e curiosas formas de configurações e reconfigurações. Todos nós, tanto 

subjetivamente (consciente ou inconscientemente) como objetivamente (ação concreta) sofremos 

ou praticamos violência, por isso, somos todos responsáveis pela sua perpetuação. 

Diante das inúmeras notícias que saem nas mídias, nos arriscamos a dizer que a violência 

estrutural está fora de controle. A todo instante nos defrontamos com situações de violência, que 

podem ocorrer de forma individual, institucional e coletiva em qualquer espaço privado ou público 

e, uma das formas dessa violência é o Bullying. A cada caso difundido pelas mídias, constatamos 

que essa forma de violência aumenta em número e grau no território escolar. Enfim, o Bullying é 

reflexo da violência estrutural, portanto, é um problema estrutural, por isso, complexo e difícil de 

se resolver. 

Algumas crianças quando são matriculadas nas escolas sentem-se sozinhas, pois passam a 

conviver em meio a outras pessoas que não fazem parte dos seus laços familiares ou conhecidos. 

Tal fato, por si só, já representa um grande desafio às crianças que passam por isso na vida, pois 

mexem com os seus parâmetros de convivência. Infelizmente, toda essa dinâmica pode ser 

agravada quando a crianças se torna vítima ou praticante de Bullying, o que pode dificultar o seu 

processo de socialização influindo no processo de ensino e aprendizagem. Devido a isso, a escola 

e os educadores devem estar atentos não só as crianças que são vítimas, mas também as crianças 

que são agressoras, visto que as agressoras podem estar reproduzindo atitudes violentas, por 

estarem sofrendo ou imitando algum tipo de violação de direitos ou algum tipo de violência. 

Bullying é uma palavra que tem origem inglesa, e foi legitimada por muitos estudiosos para 

simbolizar comportamentos violentos e ameaçadores, exclusivamente realizados dentro da escola. 

Melo(2012) afirma que Bullying é caracterizado por: 

 

[...] atitudes violentas, sejam físicas ou psicológicas, de formas intencionais e repetidas. 

O Bullying é praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com o intuito de 

humilhar, intimidar ou agredir outro indivíduo ou grupo de indivíduos aparentemente 

incapaz(es) de se defenderem. Portanto, bullying é uma violência. É uma afirmação de 

poder. (MELO, 2012, p.26). 

 

Mesmo assim, o Bullying, estranhamente, muitas vezes é acobertado nas escolas por ser 

visto como uma simples “brincadeira”. Tal fato é um grande equívoco pedagógico, pois o Bullying 
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é uma ação violenta que fere a “área mais preciosa, íntima e inviolável do ser - a alma”. (FANTE, 

2005, p. 21). 

Conforme o Site Tua Saúde2 (2020), os sinais mais frequentes, e que se descobertos a tempo 

podem facilitar na resolução do problema, basicamente são: 1) Sinais psicológicos: falta de 

interesse pela escola; isolamento; notas baixas na escola; desvalorização de si mesmo; ter ataques 

de fúria e impulsividade. 2) Sinais físicos: choros constantes e sem motivo aparente; tristeza; ter 

problemas para dormir; aparecer com ferimentos; chegar em casa com roupa rasgada ou suja; ter 

falta de apetite; reclamar de dores. 

Pelo fato de o Bullying ocorrer preferencialmente, no território escolar, presumimos que 

seja inegável que a escola assuma a responsabilidade sobre esses episódios com a seriedade e 

coerência que esse fenômeno demanda. Portanto, esse trabalho pretende chamar a atenção para a 

devida importância quanto a sua prevenção, identificação e tratamento, favorecendo a consciência 

crítica da vítima e do agressor, sobre seus atos. 

Nem sempre é uma tarefa fácil sensibilizar os agressores, que persistem com a violência. A 

consciência do quanto o Bullying é uma atitude violenta e como pode provocar traumas profundos 

em alguém, tem sido um grande desafio para as escolas. Uma criança vítima ou agressora de 

Bullying pode carregar para sempre afetações negativas e profundas tanto psicológicas quanto 

físicas. Tais como: 

 Afetações Psicológicas: ansiedade, estresse, fortes sensações de medo e em casos 

que duram mais tempo podem levar a depressão e outros transtornos mentais. 

 Afetações Físicas: basicamente hematomas, feridas, cortes no corpo. 

 Afetações Psicossomáticas: automutilação e se não haver tratamento adequado da 

vítima e do agressor pode levar a depressão e até suicídio. No caso dos adolescentes 

o consumo de álcool e drogas ilícitas pode acarretar uma série de outros problemas 

físicos a médio e longo prazo. 

                                                           
2Site Tua Saúde: Sinais que podem indicar que meu filho sofre Bullying na Escola. Disponível em 

https://www.tuasaude.com/sinais-de-bullying-na-escola/ . Acesso em 05/09/2020 às 14h40. 

https://www.tuasaude.com/sinais-de-bullying-na-escola/
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Devido a essas afetações negativas a criança vítima de Bullying se reprime, a criança 

agressora se exalta psicologicamente, o que a faz pensar que pode fazer o que quiser com os outros 

e com tudo na vida e, infelizmente, nos dois casos pode acarretar no fracasso escolar. O Bullying 

quando ocorre durante a infância, pode provocar maiores riscos no desenvolvimento cognitivo, 

intelectual e social, e a vítima muito provavelmente, também pode se tornar um futuro agressor ou 

um adolescente introvertido, tímido e solitário. 

Diante desse contexto, e pelo fato de me sentir sensibilizada em relação aos casos de 

Bullying que tomei conhecimento, optei por trabalhar esse tema em minha monografia sob a 

perspectiva das “narrativas dos dramas, das tramas e das afetações de uma brincadeira que 

machuca”. 

Frente ao que foi exposto introdutoriamente, minha opção pelo tema já mencionado é 

contribuir com a promoção e consolidação da necessidade de debater, refletir, conhecer e 

identificar o Bullying, com o intuito de auxiliar na diminuição de sua incidência no território 

escolar, além de refletir sobre as suas possíveis afetações no processo ensino aprendizagem das 

vítimas e agressores. Quanto ao título da monografia a intenção é instigar, é dar vontade ao leitor 

de realizar a leitura da obra, principalmente a partir dos termos “Narrativas, Dramas, Tramas e 

Afetações”. 

No primeiro capítulo “Bullying – Brincadeira, Zoação ou Violência?” Realizamos uma 

contextualização teórico-conceitual sobre o Bullying, no qual deixo claro que essa é uma forma de 

violência, reflexo de uma sociedade violenta e violada, forjada na desigualdade, na injustiça, na 

desumanidade, e na competitividade. 

No segundo capítulo, “Dramas, Tramas e Afetações de Brincadeiras que Machucam”, 

destacamos suas causas, seus sintomas e suas afetações no processo aprendizagem apresentados 

tanto pelas crianças vítimas quanto pelas crianças agressoras. Apresentamos reflexões sobre a 

importância de/como perceber e de/como tratar e lidar com essas causas, sintomas e afetações de 

forma consciente e coerente. Procurei dar atenção aos tipos de Bullying – verbal, moral, sexual, 

social, psicológico, físico, material e virtual. Há que se destacar que, mesmo sabendo que existem 

uma infinidade de textos que discutem e apresentam o assunto, considero importante reverberar 

cada vez mais essas questões. 
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No terceiro capítulo “Narrativas do Bullying – Conta-me seus Dramas! Conta-me suas 

Tramas!” realizamos discussões e reflexões a partir de uma breve pesquisa qualitativa realizada 

via internet sobre as narrativas e percepções que educadores possuem acerca do Bullying. 

Utilizamos a perspectiva de Cunha (1997) a qual diz que as narrativas provocam metamorfoses na 

forma como os sujeitos veem a si mesmo e aos outros e, por este motivo, as narrativas são 

estratégias de uma formação consciente e emancipatória. 

 

Esta compreensão, provavelmente, é que tem feito a pesquisa qualitativatornar-se, mesmo 

sem a intenção precípua de fazer uma intervenção, em uma alternativa de formação. Ao 

mesmo tempo que o sujeito organiza suas idéias para o relato - quer escrito, quer oral - ele 

reconstrói sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba fazendo uma autoanálise 

que lhe cria novas bases de compreensão de sua própria prática. (CUNHA, 1997, p. 187). 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida com educadores de forma anônima por meio de um 

questionário qualitativo com apenas quatro perguntas e foi enviado e respondido via googleforms. 

As perguntas foram: 1) O que você conhece sobre Bullying? 2). Narre alguma vivência sua 

relacionada à condição de vítima ou de agressora de Bullying. 3) O que você pensa sobre o que a 

escola e o educador deveriam fazer para prevenir, trabalhar e tratar o Bullying? 4). Que possíveis 

afetações você acredita que o Bullying provoca na vítima e no agressor? Nosso objetivo foi tentar 

levantar algumas percepções que os educadores têm sobre o Bullying. Entendendo que: 

 

A trajetória da pesquisa qualitativa confirma o fato de que tanto o relato da realidade 

produz a história como ele mesmo produz a realidade. As pessoas vão contando suas 

experiências, crenças e expectativas e, ao mesmo tempo, vão anunciando novas 

possibilidades, intenções e projetos. Às vezes, torna-se até difícil separar o vivido do que 

está por viver. Experiência e narrativa se imbricam e se tornam parte da expressão de vida 

de um sujeito. (CUNHA, 1997, p. 188). 

 

Como referência teórica para fundamentação das reflexões aqui realizadas, utilizei autores 

como, Freire, (1996), Cunha (1997), Cardia (2000), Fante (2005), Calheiros e Soares (2007), 

Freitas (2010), Ferreira (2011), Fontoura, Gianine e Chaves (2011), Melo (2012) entre outros. 

Utilizei também, como fonte de dados secundários, pesquisas qualitativas e quantitativas, 

reportagens, entre outras. É necessário dizer que para construir esse trabalho busquei bibliografias 

específicas sobre o tema com estudiosos que se dedicam aos estudos, especificamente, do Bullying, 

mas lancei mão, também,de autores que não discutem diretamente sobre Bullying, e sim sobre 

violência. 
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Nas Considerações Finais, procuro tecer reflexões em relação a importância da pesquisa, 

apresentando uma breve sugestão de uma possível intervenção pedagógica contra o Bullying e suas 

possíveis afetações no processo ensino aprendizagem. 

Ademais, parto do pressuposto de que o ensino e a aprendizagem devem nos fazer 

compreender que a educação não só possui a função de instruir os sujeitos, como também formar 

e atuar na socialização de todos e todas, garantindo-lhes um processo ensino aprendizagem 

reflexivo e integral sobre/sob a convivência respeitosa dentro da escola, o que refletirá nos outros 

diversos espaços sociais. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO BULLYING: 

ENTRE HISTÓRIAS E CONCEITOS 

 

 

                                                                                               

                                                                                                      Bullying verbal 

 

                                                                                                  Imagem 2 – Fonte Google Imagens – Editada pela Autora 

 

 

1.1 - Bullying – Brincadeira, Zoação ou Violência? 

 

Conforme Silva (2010), o termo Bullying e as suas implicações continuam pouco 

conhecidos pela maioria das pessoas, e não possui tradução para o português brasileiro. A autora 

diz que é usado para qualificar ou distinguir comportamentos agressivos no território escolar, em 

geral, verbais ou físicos. Ela aponta algumas atitudes usadas pelos agressores, àqueles que praticam 

o Bullying: abuso de poder, intimidação, arrogância etc. A autora refere-se as vítimas como 

“alvos”, pessoas tímidas, consideradas como fracas física ou psicologicamente ou que apresentam 
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algum tipo de “marca” que as destaca da maior parte dos estudantes, enfim, qualquer sinal que saia 

do padrão imposto e aceito pelos demais. Ela ensina que identificar os estudantes que participam 

direta ou indiretamente desses “dramas e tramas” é de total relevância para que as escolas e as 

famílias possam planejar ações estratégicas e mais efetivas e afetivas contra esse tipo de violência 

que traumatiza, oprime e exclui. 

Nesse sentido, o Bullying pode ser definido como: 

 

[...] atitudes violentas, sejam físicas ou psicológicas, de formas intencionais e repetidas. 

O Bullying é praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com o intuito de 

humilhar, intimidar ou agredir outro indivíduo ou grupo de indivíduos aparentemente 

incapaz (es) de se defenderem. Portanto, bullying é uma violência. É uma afirmação de 

poder. (MELO, 2012, p.26). 

 

Interessante, que mesmo assim, o Bullying, na maioria das vezes, é intrigantemente 

acobertado, pois geralmente a comunidade escolar o vê ou o “transforma” em uma “brincadeira”. 

No entanto, é uma “brincadeira” que fere e marca profundamente a “área mais preciosa, íntima e 

inviolável do ser - a alma”. (FANTE, 2005, p. 21). Precisamos urgentemente reverberar que uma 

atitude que machuca, fere, marca negativamente uma pessoa no seu mais profundo íntimo, não 

pode ser em hipótese nenhuma uma “brincadeira”. 

O Dicionário Aurélio, basicamente, define Brincadeira como: sf. 1. Ato ou efeito de brincar. 

2. Brinquedo. 3. Entretenimento, passatempo, divertimento. Diante disso, afinal, alguém pode se 

entreter, passar seu tempo ou divertir-se machucando os outros?  

Brincadeiras são ações que todos sabemos o que são, pois quem não já brincou nessa vida? 

Idosos, adultos, jovens, adolescentes, pré-adolescentes e principalmente crianças, todos brincam. 

Quando crianças brincamos muito, e quando adultos continuamos brincando, pois, a brincadeira é 

inerente ao humano. Diante dessa evidência positiva, podemos compreender as brincadeiras como 

ações positivas na vida dos brincantes, os quais conseguem de fato entreterem-se, passarem o 

tempo e distraírem-se. 

Na “brincadeira” Bullying a ação de brincar é, na verdade, a ação de violentar e o seu 

instrumento não é o brinquedo, é uma outra pessoa e, pessoas não podem ser brinquedos. Na 

brincadeira as regras são livres, na “brincadeira” Bullying os “brinquedos humanos” são obrigados 

a aceitarem joguinhos pré-estabelecidos para machucar, joguinhos que são violentos e desumanos 

e, só proporcionam dor. 
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Para efeito de entendimento precisamos definir o que é brinquedo e o que é jogo. Brinquedo 

é um “Objeto destinado a divertir [...]”3, isto é, qualquer objeto que diverte o sujeito durante o ato 

de brincar. Portanto, uma pessoa não pode ser usada forçadamente como objeto de outra pessoa 

com a finalidade de entretenimento ou divertimento. A palavra jogo vem do “latim ‘jocus’ que 

significa gracejo, brincadeira, divertimento. O jogo é uma atividade física ou intelectual que integra 

um sistema de regras e define um indivíduo (ou um grupo) vencedor e outro perdedor4”. Ou seja, 

podemos dizer que jogo é o divertimento ou exercício dos que brincam, no qual fazem prova de 

suas habilidades, competências ou astúcia. Pode ser ainda toda e qualquer ação em que as regras 

são produzidas de forma restrita em determinado local ou espaço. Enfim, brincadeiras são jogos 

estruturados (pensados) que podem utilizar ou não brinquedos, normalmente realizadas com a 

finalidade de recreação. Portanto, é inaceitável quando sentimentos e vidas são jogados aos dados 

das tramas do Bullying produzindo dramas, como a vida e os sentimentos de Jonny: 

 

Johnny, um menino tranquilo de 13 anos, durante dois anos foi brinquedo de seus 

companheiros de classe. Os adolescentes importunavam-no para que lhes desse dinheiro, 

obrigavam-no a tragar ervas e a beber leite misturado com detergente, golpeavam-no no 

pátio e atavam-lhe uma corda ao pescoço, para passear como um cachorrinho.... Quando 

perguntaram aos torturadores de Johnny sobre suas intimidações, disseram que 

perseguiam a sua vítima porque era divertido. (FANTE, 2005, p. 37-38). 

 

Por existir, um emparelhamento subjetivo entre Bullying e brincadeira, mesmo após a 

definição aqui apresentada, precisamos buscar entender os parâmetros de que quando uma simples 

brincadeira deixa de ser uma atividade de entretenimento, passa tempo ou distração e se configura 

como Bullying, isto é, se transforma em intimidações, ameaças, violências física, psicológica e 

sexual de forma imposta, sistêmica e repetida sobre sujeitos considerados, aparentemente, mais 

fracos, vulneráveis e incapazes de se defenderem, isolando-os. 

Diferentemente da brincadeira que é ocasional, positiva e acontece por livre e espontânea 

vontade dos brincantes, pois esses, estão num mesmo nível relacional de poder. Por exemplo, Maria 

e Reinaldo são amigos. Durante as férias, Reinaldo decide apelidar Maria de “Maria Mole” por ela 

sempre cair durante as brincadeiras, o que é engraçado para os dois. No entanto, Maria mesmo 

achando graça, resolve apelidar também ao Reinaldo, chamando-o de “Rei do Bobos” devido ao 

                                                           
3Site Significados. Disponível em https://www.significados.com.br/jogo/ . Acesso em 11/10/2020. 
4 Idem 

https://www.significados.com.br/jogo/
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seu nome iniciar-se com “rei” e por ele ser um piadista. Os dois acham graça e tudo acaba em 

grandes gargalhadas. Os dois são amigos, possuem certo vínculo, por isso, não existem relações de 

interesse, força e poder. Diferentemente, no Bullying há uma relação desigual entre o agressor e a 

vítima. Vejamos outro exemplo. 

 

Luiz, de 14 anos, [...] aderiu a um grupo formado só por meninas, sendo ele o único 

menino. Suas maneiras eram cuidadosas e nunca emitia gritos nem gargalhadas. Um grupo 

de companheiros começou a se meter com ele, chamando-o de ‘maricas’... Zombavam 

dele, empurravam-no e constantemente faziam gozações pesadas com o garoto. Nenhum 

menino queria sentar-se ao seu lado, e sempre mantinham um sorriso sarcástico quando 

se referiam a ele. Um dia, no ginásio de esportes, seus agressores roubaram suas roupas. 

[...]. Depois desse incidente, as gozações incrementaram-se [...]. (FANTE, 2005, p. 38-

39). 

 

Perceberam a diferença? Luiz e os seus agressores estudam na mesma escola. Luiz todos os 

dias é chamado de “maricas” durante o tempo em que permanece na escola e, os seus agressores 

ainda espalham para a escola toda. Rapidamente uma boa parte dos estudantes passam a chamar 

constantemente Luiz de “maricas”. Luiz é coagido e, não consegue reagir diante das intimidações 

e grosserias, o que o faz muito mal. Luiz e seus agressores não fazem parte do mesmo grupo de 

amigos, há evidências de uma forte relação de interesse, força e poder, portanto, não são amigos, 

não há da parte de Luiz a permissão para que ninguém o chame de “maricas”. 

Podemos perceber que a diferença entre Bullying e brincadeira está principalmente atrelada 

a afirmação de força e poder. Na brincadeira, todos se divertem, enquanto no bullying somente 

quem agride se “diverte”. Bullying não é brincadeira, não é zoação, é de fato uma violência. 

Portanto, é impossível que uma pessoa aceite “brincadeiras” que as colocam no lugar do objeto 

(brinquedo) para que outras pessoas possam “jogar” com seus corpos, seus sentimentos, suas 

emoções, suas diferenças, sua humanidade. 

Então, é inegável que a violência Bullying esteja sendo praticada, sofrida e assistida nas 

escolas de todo o mundo e, tudo indica que se torne um problema social crônico. E infelizmente, 

Fante (2005) afirma que, aqui no Brasil, o número de casos de Bullying cresce assustadoramente, 

nos colocando em patamares superiores aos da Europa no que tange a esse tipo de violência que só 

ocorre no ambiente escolar. 

 

 



21 

 

1.2 - Contexto Histórico do Bullying 

 

Historicamente, o Bullying é uma problemática social tão antiga quanto a própria escola 

moderna5. Apesar dos educadores terem consciência dos dramas e das tramas existentes entre 

agressor e vítima, havia pouca preocupação com os casos e poucos estudos sobre o tema, até que 

no continente europeu, mas especificamente na Suécia, os dramas e as tramas do Bullying 

começaram a levantar preocupação social. Este fato se deu devido ao alto número de tentativas de 

suicídios entre pré-adolescentes e adolescentes, pois acreditava-se que esses tinham relações com 

situações de Bullying. Tais fatos impulsionaram diversas pesquisas sobre casos de violência 

ocorridos dentro do território escolar, é o que conta Fante (2005). Mas, foi Dan Olweus em 1973, 

docente pesquisador da Universidade de Bergen, na Noruega, que definiu os "primeiros critérios 

para detectar o problema de forma específica, primeiro, permitindo diferenciá-lo de outras 

possíveis interpretações, como incidentes e gozações ou relações de brincadeiras entre iguais, 

próprias do processo de amadurecimento do indivíduo" (FANTE, 2005, p. 45), Foi Dan Olweus 

quem levantou reflexões mais profundas sobre os dramas e as tramasdo Bullying, o que gerou uma 

campanha educativa contra esse tipo de violência nas instituições educativas norueguesas em 1993. 

Fante (2005) conta, que três casos de suicídio acontecidos na década de 1980 na Noruega 

chamaram a atenção das escolas, pois tudo levava a crer que os três casos foram provocados por 

situações extremas de Bullying, despertando, então, o interesse pelas pesquisas de Olweus. 

Inicialmente a pesquisa ouviu cerca de 84.000 estudantes, 1.000 integrantes das famílias 

desses estudantes e, em torno de 400 professores de vários períodos de ensino no sentido de realizar 

uma avaliação sobre a natureza e a ocorrência do Bullying. 

Nessa época, a pesquisa observativa, tanto direta quanto indireta, eram consideradas 

demoradas, por isso, Olweus optou pelo uso de entrevistas, com os objetivos de verificar a extensão 

dos casos de Bullying, assim como avaliar os limites e as possibilidades das intervenções para 

possíveis prevenções e tratamentos. 

                                                           
5A escola tal como a concebemos hoje é uma instituição recente, tendo seus princípios definidos,com as mudanças 

provocadas nos modos de vida, decorrentes da consolidação da Revolução Industrial que transformou as relações 

homem/trabalho e da Revolução Francesa que instituiu uma nova forma de governabilidade, não só do Estado, mas 

também dos corpos sociais. 
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As entrevistas propostas por Olweus foram compostas de um total de 25 perguntas, todas 

com respostas de múltipla escolha, através das quais era possível diagnosticar a frequência, os tipos 

de violência utilizadas no ato do Bullying, os espaços onde mais acontecia, quem eram os 

agressores e quais eram as visões dos entrevistados em relação ao assunto. Olweus entendia que 

esse tipo de abordagem lhe dava a oportunidade de analisar o Bullying a partir da visão das crianças 

em relação às situações de Bullying praticadas, sofridas ou assistidas por elas. O questionário dessa 

entrevista foi aproveitado com algumas adaptações em diversos outros estudos sobre o tema em 

outros países, informa Fante (2005). 

Os resultados preliminares da pesquisa de Olweus foram divulgados em 1989, onde foram 

constatados que 1 em cada 7 estudantes praticava, sofria ou assistia situações de Bullying. Essa 

pesquisa deu origem ao livro intitulado “Bullying atSchool”do próprio Olweus, no qual, a partir 

dos resultados da pesquisa, apresenta e discute o Bullying, principalmente, apontando seus sinais, 

na intenção de identificar possíveis agressores e vítimas. Foi justamente esse livro que estimulou 

o Estado Norueguês a apoiar a produção da Campanha Nacional Contra o Bullying, que contribuiu 

para a redução das situações de Bullying em quase 50% nas escolas. Essa campanha surtiu tamanho 

efeito positivo na Noruega, que foi imitada em outros países europeus, como o Reino Unido, 

Canadá e Portugal, conta Fante (2005). 

A partir de seus estudos Olweus sugeriu que as intervenções contra o Bullying tivessem 

regras objetivas e claras, e que os professores tivessem uma participação ativa nessas intervenções, 

sempre no sentido de ampliar a conscientização em relação a esse tipo de violência, refletindo sobre 

e eliminando possíveis mitos sobre o Bullying. Sugeriu também, que a escola não deveria esquecer 

de realizar medidas de tratamento e protetivas para quem dele fosse vítima. 

 

"[...] os dados de outros países indicam que as condutas de Bullying existem com 

relevância similar ou superior às da Noruega, como é o caso da Suécia, Finlândia, 

Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Países Baixos, Japão, Irlanda, Espanha e Austrália". 

(OLWEUS, 1993 apud FANTE, 2005, p. 46). 

 

Fante (2005) afirma que nos Estados Unidos da América, os casos de Bullying aumentaram 

extremamente dentro das instituições educativas. Visto isso, quem estuda esse tipo de violência já 

está afirmando que o Bullying é um problema global, e categoricamente, afirmam que sua 

tendência é de permanência. Diante disso, muitas crianças e jovens se tornarão adultos violentos 

por praticarem, sofrerem ou assistirem situações de Bullying constantemente. 
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1.3 - A Violência da Modernidade à Contemporaneidade 

 

Quando nos referimos à Modernidade, sob o ponto de vista histórico, estamos tratando de 

uma época específica da história, que, conforme já citado em nota de rodapé, tem seu início com 

as profundas mudanças nas formas de saber e poder, surgidas a partir do Renascimento e das 

transformações técnico-científicas, políticas e econômicas que caracterizaram este período. Dessa 

forma, quando falamos em Modernidade, estamos nos referindo não só a uma época, mas, 

principalmente, a uma percepção da humanidade indissociável de profundas transformações sociais 

e culturais. Essa noção de modernidade, como sinônimo de sociedade moderna, está associada à 

ideia de que a realidade e a vida podem ser transformadas pela ação humana por meio da ciência. 

Essa percepção vem produzindo desdobramentos que vão caracterizar um tempo a que muitos 

denominam como pós-modernidade, ou seja, a sociedade contemporânea, na qual a própria ciência, 

o tempo e a vida se desenvolvem de forma instantânea, virtual, midiática, efêmera, descontínua, 

plural, polarizada; em outras palavras uma “sociedade caótica” que produz, segundo Bauman 

(2003). 

 

O tipo de incerteza, de obscuros medos e premonições em relação ao futuro que 

assombram os homens e mulheres no ambiente fluido e em perpétua transformação, em 

que as regras do jogo mudam nomeio da partida sem qualquer aviso ou padrão legível, 

não une os sofredores: antes os divide e os separa (BAUMAN, 2003, p. 48). 

 

É nessa “sociedade caótica” que nos deixamos dominar pela ilusão midiática que nos 

coloniza pelo fetiche mercantil, e nos consome pelo trabalho fugidio, os quais nos faz enxergar o 

consumo como expressão de ascensão humana “doa a quem doer”, talvez por isso apesar dos 

discursos plurais e emancipatórios as relações humanas vão sendo fragmentadas, esfareladas, 

minadas.Santi (2013) ao se referir a Modernidade, nos antecipa as condições de vida 

contemporânea a que se refere Bauman (2003): 

 

Neste primeiro lampejo, a modernidade é percebida como constitutivamente violenta pelo 

seu ritmo frenético, vivido de forma chocante pelos indivíduos pela impossibilidade de 

um tempo subjetivo para processamento dos estímulos e das experiências vividas. O 

primeiro instante da vida moderna apresenta-se como violento porque aniquila a 

possibilidade deste processamento subjetivo, que passa agora a ser ditado por um tempo 

externo, o da produtividade, o da linha de produção, em que rapidez e eficiência 

determinam a vivência do tempo. A serenidade da vida pré-urbana é “atropelada” por 

bondes, por anúncios e pela multidão. (SANTI, 2013, p. 185). 
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Um tempo em que os sujeitos não dispõem de tempo para refletirem sobre a realidade 

apresentada. Nem mesmo a diversão e a distração conseguem nos desconectar dessa dinâmica 

social psicodélica, pois se fundamentam numa estética contemporânea que ao mesmo tempo que 

leva ao êxtase produz a melancolia, mas raramente à reflexão. Santi (2013) diz que “A marcha do 

progresso nos impele sempre para frente, tenhamos ou não finalizado ou assimilado nossas 

vivências. Tal marcha é uma marcha associada à violência”. (SANTI, 2013, p. 190). Se não temos 

tempo para pararmos para pensar sobre a realidade, a vida, o mundo, o outro e sobre nós mesmos, 

dificilmente vamos enxergá-los de forma concreta. Sem reflexão vamos ler e entender tudo e todos 

de forma distorcida e abstrata. 

Daí, é possível que seja por isso que nos últimos anos as ideias supremacistas tenham 

ganhado espaço, força e expressão no meio social, se reconfigurando na nossa sociedade por detrás 

das cortinas do discurso do “direito da livre expressão”, promovendo a naturalização e perpetuação 

da violência estrutural e suas múltiplas faces, como o Bullying. 

Podemos constatar a perpetuação e a naturalização da violência e suas múltiplas faces, ao 

nos depararmos com os inúmeros casos difundidos pelas mídias, que transformam a violência numa 

“protagonista superstar” de diversos programas sensacionalistas, desenhos, filmes, novelas etc. 

Almeida (2013) cita Pino (2007) quando este afirma que a violência por causa dessa super 

exposição midiática faz com que os sujeitos acreditem que a violência seja onipotente, uma força 

invisível e incontrolável e, ainda nos torna impotentes diante dela, nos silenciando e nos 

submetendo ao terror. 

Pode ser que a mídia ao transformar a violência numa “protagonista superstar” acabe por 

promover subjetivamente um processo de naturalização da violência, por meio de uma estetização 

que acaba por influenciar a novas gerações. Ou seja, a violência: 

 

Embelezada e edulcorada, estetizada, repetida sem cessar, ela se tornou uma das fórmulas 

de maior sucesso da televisão e do cinema, presente em qualquer produto, do drama 

romântico ao desenho animado para os bem pequenos, mil vezes recriada nas 

publicidades. A repetição infinda de cenas estereotipadas (brigas corporais, perseguições 

em carros em alta velocidade, cenas de tortura, tiroteios com armas cada vez mais 

performáticas etc.), utilizando efeitos de imagem e som padronizados, tende a criar, em 

escala planetária, não só um conjunto mínimo de símbolos e valores comuns no imaginário 

dos jovens, como a influenciar seu gosto, seus padrões estéticos, [...] (BELLONI, 2004, 

apud ALMEIDA, 2013, p. 579). 

 

Esse conjunto de fatos “[...] institui uma condição de vivência do tempo e das coisas que 
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estamos entendendo como violenta” (SANTI, 2013, p. 193). Por isso, 

 

A questão que se coloca para nós é que, dado que isto não é problematizado, a violência 

percebida, reconhecida e validada atualmente é aquele pontual, individual, que emerge 

como algo imperativo, dramático e apocalíptico, mas desconectado de qualquer relação 

com o meio no qual ela é gestada.”(SANTI, 2013, p. 193). 

 

E assim chegamos na década de 2020 do século 21, instigados a estudar o fenômeno da 

violência estrutural, suas formas, seus tipos, seu desenvolvimento, quem as sofre, quem as pratica. 

Corriqueiramente vivenciamos a multiplicidade da violência - ora como vítima, ora como agressor, 

ora como telespectador. Todos nós, tanto subjetivamente (consciente ou inconscientemente) como 

objetivamente (ação concreta) sofremos e praticamos violência, ou no mínimo a assistimos 

passivamente, portanto, somos todos responsáveis pela sua naturalização e perpetuação. 

Mas como podemos conceituar violência? Para Marilena Chauí (1999) violência é: 

 

1). Tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é desnaturar); 2) 

todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 

constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de 

alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de 

transgressão contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como um direito. 

(CHAUÍ, 1999, apudMETTRAU, 2007, p. 160). 

 

Sendo assim, a violência pode se concretizar por múltiplas formas: física, psicológica, 

simbólica e institucional, ferindo os sujeitos, lhes negando direitos e anulando ou dificultando as 

relações humanas. 

Então, podemos definir violência como toda forma de naturalizar, coagir, constranger, 

torturar, ferir, brutalizar, violar, transgredir pela força ou pelo poder, subjetiva ou objetivamente, 

consciente ou inconscientemente, explícita ou implicitamente a natureza, a espontaneidade, a 

vontade, a liberdade, a humanidade, os direitos, à integridade física e mental de alguém, 

desqualificando-o, inferiorizando-o ou desvalorizando-o de forma expressiva ou instrumental. 

Infelizmente, dificilmente vamos “[...] escapar dela contemporaneamente, tendo em vista que a 

mesma nos rodeia insistentemente, em vários locais, situações e momentos quase sempre 

inesperados [...]” (SANTI, 2013, p.153), como na escola. 

 

1.4 - O Bullying e a Contemporaneidade 
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Pode ser que o Bullying seja menosprezado ou considerado uma simples brincadeira pelo 

motivo de ser reflexo da violência estrutural, dimensionadade modo estetizado, como já vimos 

anteriormente. O Bullying de igual modo, acaba ganhando também essa dimensão estetizada via 

mídia. A violência, inclusive os casos de Bullying, que vemos, ouvimos e sentimos através das 

mídias, acabam sendo mais justificados do que enfrentados, é um movimento que reforça a ideia 

de que contra a violência só a própria violência. Esse tipo de enunciação se torna um instrumento 

perigosíssimo de produção se significados, em especial para as crianças, visto que a constante 

exposição à violência, “[...] traz como consequência a dessensibilizarão, que se mostra na redução 

das reações à violência e à falta de solidariedade para com os atacados.” (ALMEIDA, 2013, p. 

132). Daí a possível explicação para que os envolvidos nos casos de Bullying vejam essas ações 

como naturais. 

Há uma infinidade de textos científicos e jornalísticos, documentários, filmes etc. que 

debatem e mostram as tramas e os dramas que esse tipo de violência provoca, mas parece que a 

influência das mídias preocupadas apenas com o mercado, é mais profunda. Várias teorias tentam 

explicar tal fato: 

 

[...] teoria da catarse, na qual a violência na tela permite uma realização fantasmática das 

pulsões agressivas, bem como a economia da passagem ao ato; teoria do filobatismo: a 

televisão permite aos telespectadores provar sem risco o prazer da violência; teoria da 

inibição: as cenas de violência mostram as consequências que decorrem dela e ensinam 

os espectadores a temerem sua própria violência; teoria do vício (accoutumance): a 

repetição das cenas de violência visionadas conduz a uma insensibilização progressiva 

com relação à violência; teoria da incubação cultural: a televisão influi sobre a maneira 

pela qual os indivíduos representam a realidade social; teoria da ativação: a violência 

vista na televisão ativa as predisposições agressivas dos indivíduos; teoria da 

aprendizagem social: os comportamentos agressivos são aprendidos com base em 

modelos de comportamentos vistos na televisão; esses modelos estocados em memória, 

podem ser reproduzidos em certas circunstâncias. (VEDEL, 1999 apud BELLONI, 2004 

apud ALMEIDA, 2013, p. 132). 

 

Todas estas diversas teorias possuem a preocupação de explicar e determinar a possível 

causalidade entre as mensagens midiáticas e as atitudes violentas dos sujeitos, inclusive o Bullying, 

o qual só aumenta em grau, número e formas, o que possivelmente, também pode provocar sua 

naturalização e, consequentemente sua perpetuação, daí, podemos dizer que o Bullying é um 

problema social agravado pelo modo de vida contemporâneo, ou seja, é um problema sócio 

comportamental aprendido no cotidiano da sociedade contemporânea, o que pode explicar a 

ocorrência de casos cada vez mais elevados em grau, número e formas. Pode ser, que a sociedade 
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contemporânea, via mídia, esteja criando futuros agressores, sujeitos adultos que serão violentos 

naturalmente, pois aprenderam que ser violento é natural. Se atentarmos para as diretrizes que as 

teorias acima mencionadas apontam, vamos perceber que: 

 

Sendo os seres humanos dependentes de quem os cuide na sua fase inicial de vida, as 

regras do mundo social vão sendo interiorizadas, através dos contatos principalmente 

ligados à afetividade. As crianças vão acumulando, primeiramente em suas memórias 

sensoriais, experiências e, dessa forma, vão tendo inclinações para percepções de um 

mundo que as acolhe ou que as repele. Sentindo-se acolhida em seu existir, a criança 

provavelmente irá tendo forças para vencer as frustrações naturais que surgem, tanto pelo 

impedimento material, como por não poder voar quando observa um pássaro, como não 

poder matar, quando não fazem a sua vontade. O não acolhimento, segundo a teoria, pode 

favorecer a inclinação às frustrações. Assim, a partir das primeiras experiências, irão 

surgir indivíduos com comportamentos pró-sociais ou tendências patológicas. 

(AZEVEDO, 2013, p. 120). 

 

Dessa forma, podemos presumir que há a possibilidade das práticas de Bullying serem 

aprendidas ou introjetadas pelos sujeitos no desenrolar do cotidiano social, em especial, pelas 

crianças. 

O Bullying pode estar se tornando um tipo de violência crônica tal qual a violência 

estrutural, da qual é reflexo. É possível que esses fatores façam surgir futuros sujeitos violentos 

que reproduzem comportamentos violentos como o Bullying, posto que nossa sociedade está 

atravessada por discursos e práticas sociais que validam a violência produzida pelos modos de 

subjetivação na contemporaneidade. 

As crianças “[...] são, então, muitas vezes rotuladas pelos adultos de hiperativas, dispersivas 

e agressivas. Mas, deve-se pensar no que foi exposto a elas como realidade e o cotidiano que 

vivenciam”. (AZEVEDO, 2013, p. 122). Mais ainda, “[...] os meios de comunicação, de forma 

sensacionalista, divulgam as tragédias ocorridas nas escolas, gerando insegurança para a 

comunidade escolar, sem que as suas verdadeiras causas sejam enfocadas”. (FANTE, 2005, p. 

30).Azevedo (2013) sugere que a internalização dos modelos sociais apresentados no cotidiano 

social, aliados ao abandono afetivo pelos mais variados motivos, tornam as crianças insensíveis, 

fazendo-as resolverem tudo através da violência, talvez, por isso, o Bullying seja tão recorrente no 

ambiente escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

DRAMAS, TRAMAS e TRAUMAS – “BRINCADEIRAS” QUE MACHUCAM 

 

 

                                                                                                                                         Bullying Físico 

 
                                                                                                                                                                              Imagem 3 – Google Imagens – Editada pela Autora 

 

 

2.1 - O Bullying é Tudo Igual ou Existem Formas Diferentes? 

 

O Bullying sofrido, praticado ou assistido por crianças pode gerar um processo subjetivo 

de aprendizagem, pelo qual se pode aprender a ser violento ou a ser um futuro adulto fascista, por 

isso, devemos lutar contra todas as formas de violência, contra “[...] todas as formas de fascismo, 

desde aquelas, colossais, que nos rodeiam e nos esmagam até aquelas formas pequenas que fazem 
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a amena tirania de nossas vidas cotidianas [...]” (FOUCAULT, 1977, p. 4), como o Bullying. 

O Bullying sempre ocorreu no cotidiano escolar, mas na contemporaneidade tem tomado 

formas assustadoras e estranhas. Esse tipo de violência, que geralmente acontece no território 

escolar, não é recente, mas devido ao aumento do número e do grau de eventos de Bullying tem 

levantado preocupações por parte da família, da escola, das autoridades e dos especialistas de várias 

áreas. Não existe nenhuma instituição educativa que não tenha ocorrido ou que ocorra casos de 

Bullying, das escolas pequenas às grandes, das públicas às privadas, o Bullying está lá, 

infelizmente, dizimando ou deteriorando vidas. Um fenômeno social potencializado pela 

contemporaneidade, pois partimos da: 

 

[...] percepção de que o contexto escolar apresenta atualmente características afinadas ao 

que ora denominamos mal-estar na contemporaneidade, isto é, o mal-estar experimentado 

(e produzido) pelas chamadas formas de subjetivação contemporâneas, cenário em que o 

bullying desponta como um verdadeiro fenômeno de nossa época, marcado por 

descontinuidades em relação à modernidade que nos antecedeu. (CANAVÊZ, 2015, p. 

272). 

 

O Bullying é um fenômeno social que assusta, que intriga. Então tentaremos a partir de 

reflexões a luz de conhecimentos de diversos estudiosos do tema, discutir de forma sensível e 

crítica as suas configurações, os dramas, as tramas e os traumas que comprometem o processo de 

ensino e aprendizagem dos envolvidos – as vítimas, os valentões (agressores) e os espectadores. 

Alguns profissionais dizem que o Bullying pode acontecer em vários lugares, como no 

condomínio, entre os condôminos; na vizinhança, entre os vizinhos; em espaços esportivos, entre 

os atletas etc., mas particularmente, defendo a ideia de que o Bullying de fato só acontece no âmbito 

escolar, visto que entendo que as atitudes semelhantes ao Bullying que acontecem em outros 

espaços são, na verdade, tipos de assédio moral. Entendo que o termo Bullying foi pensado para 

determinar especificamente o tipo de assédio que ocorre dentro da escola e, assim, fica mais fácil 

de entendê-lo. O Bullying é um assédio, mas nem todo assédio é Bullying. 

Cabe lembrar, que as frações da questão social - como a violência - se refletem no âmbito 

escolar, visto que a escola é uma micro sociedade, na qual se reproduz os fenômenos sociais da 

sociedade macro, que é violenta e segregadora. De igual modo, os estudantes reproduzem a 

violência e a segregação na forma de Bullying entre eles. Um possível outro fato desencadeante do 

Bullying são os padrões de comportamento impostos socialmente fora da escola, mas que lá 
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aparecem como regras a serem seguidas disciplinarmente tanto institucionalmente quanto 

interpessoalmente. 

Entre os estudantes acontece da seguinte forma: um estudante considerado pela maioria 

como o mais forte e popular impõe regras para seu grupo e para os outros grupos, com essa 

dominação ele afirma e reafirma constantemente sua força e seu poder sobre e diante dos outros. 

Daí os que não aceitam e fogem dessas regras são vistos como inferiores e desobedientes, e passam 

a sofrer uma espécie de processo de inferiorização e castigo. Caso não reconheçam a superioridade 

do dito forte e popular são levados ao sofrimento e à exclusão constante. Assim, cabe recapitular a 

conceitualização do Bullying 

 

Bullying é uma subcategoria do comportamento agressivo que ocorre entre os pares 

(Olweus, 1993). Constitui-se num relacionamento interpessoal caracterizado por um 

desequilíbrio de forças, o que pode ocorrer de várias maneiras: o alvo da agressão pode 

ser fisicamente mais fraco, ou pode perceber-se como sendo física ou mentalmente mais 

fraco que o perpetrador. Pode ainda existir uma diferença numérica, em que vários 

estudantes agem contra uma única vítima (Olweus, 1993; Rigby, 1998). No bullying existe 

a intenção de prejudicar, humilhar, e tal comportamento persiste por certo tempo, sendo 

mantido pelo poder exercido sobre a vítima, seja pela diferença de idade, força ou gênero 

(Olweus, 1993). Existem três elementos cruciais que caracterizam o bullying, aceitos por 

cientistas ao redor do mundo, que são a repetição, o prejuízo e a desigualdade de poder 

(Berger, 2007). (BANDEIRA e RUTZ, 2012, P. 36). 

 

Por isso, os profissionais de educação devem ficar atentos às formas de Bullying com o 

intuito de identificá-lo, para em seguida refletir sobre ele, conscientizando e trabalhando com os 

valentões, auxiliando as vítimas e ouvindo os espectadores na tentativa de resolver a situação. 

O assunto é sério, e deve ser tratado com seriedade pelos profissionais de educação, visto 

que as consequências são graves e, devemos nos conscientizar que somos responsáveis uns pelos 

outros, portanto, somos responsáveis por formar sujeitos habilidosos e competentes, mas também 

saudáveis integralmente. Sem dúvida, nós, os educadores, temos um papel fundamental nessa 

história de sermos responsáveis socialmente para gerarmos sujeitos socialmente responsáveis.E 

para isso, é de extrema necessidade nos informarmos sobre o assunto para aprender e compreender 

as configurações e a dinâmica dos casos de Bullying. Essa busca constante de conhecimentos pode 

ser um instrumento relevante e primordial na compreensão quando um aluno tem ou passa a ter um 

comportamento recluso, tem ou passa a ter notas baixas, tem ou passa a ter comportamentos 

relaxados, etc. 

Por meio de ações coletivas, a escola pode identificar casos, refletir sobre eles e, conseguir 
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transformar situações de Bullying em situações de respeito e solidariedade. Assim teremos a chance 

de formar sujeitos constituintes de uma sociedade que respeita as diferenças, sem transformá-las 

em narrativas de humor sem graça, falta de limites e violência que provocam dores físicas e 

psicológicas, sofrimentos que anulam ou dificultam o processo de ensino e aprendizagem dos 

sujeitos, especialmente das crianças. 

Para identificar possíveis casos de Bullying os profissionais de educação devem prestar 

atenção às seguintes formas de ações que podem ser efetivamente Bullying ou se transformarem 

em um caso, caso essas ações sejam praticadas rotineiramente pela mesma criança ou grupo contra 

uma mesma criança. São eles: 

 

O Bullying Verbal é o mais corriqueiro e se concretiza por meio de xingamentos, zoações, 

rótulos, piadas, etc. É a forma de Bullying mais vista como brincadeira, mas basta ver o 

constrangimento de quem sofre esse tipo de assédio para perceber que se trata de Bullying. 

 

O Bullying Moral é aquele que fere a honra e os sentimentos da vítima. Se configura 

quando colocam apelidos estigmatizantes que sinalizam sentimentos, marcas físicas ou deficiências 

da vítima. Por exemplo, quando uma criança é chamada de “rolha de poço”, por ser muito gorda. 

Com certeza, você está lembrando e se entristecendo de casos de crianças que são apelidadas 

pejorativamente por causa de alguma característica peculiar. Injúrias, difamações, fofocas, também 

são formas de Bullying Moral. 

 

O Bullying Sexual é aquele que fere a integridade sexual da vítima, fazendo-a ver o sexo 

como um desejo ou necessidade negativa. Geralmente as meninas são as vítimas principais, mas 

acontece também com os meninos. Essa forma de Bullying pode ser considerado estupro, caso a 

diferença de idade entre o agressor e a vítima seja de 2 anos. Essa forma de Bullying com as 

meninas geralmente acontece com aquelas que desenvolvem o corpo precocemente ou com aquelas 

que optam por terem atitudes e gestos mais masculinos. Já com os meninos acontecem geralmente 

por questões homofóbicas. 

 

O Bullying Social é aquele que provoca o isolamento e o distanciamento forçado da vítima 
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das e pelas outras crianças. Não permitindo que a vítima entre ou permaneça em algum grupo ou 

que tenha algum tipo de relação com alguma outra criança. É o que chamamos de exclusão. O 

simples fato de uma criança ignorar outra propositalmente pode ser Bullying Social. Pode ocorrer 

também quando usam a amizade como moeda de troca para afirmarem força e poder. 

 

O Bullying Psicológico é aquele que podemos dizer que está entre as formas verbal e moral. 

Perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar são 

algumas atitudes que o valentão utiliza para fazer com que a vítima assuma a culpa ou se sinta 

culpada nas situações de Bullying. É a forma que ultrapassa as fronteiras do físico chegando a ferir 

a alma de quem sofre esse tipo de violência. 

 

O Bullying Físico é aquele que fere o corpo físico da vítima por meio de socos, chutes, 

cortes, arranhões, beliscões, puxões de cabelos, mordidas, e outras atitudes como amarrar, prender, 

amordaçar, ou qualquer outro tipo de ação violenta que provoque ferimentos ou hematomas. É a 

forma de Bullying mais punida, caso seja enquadrada efetivamente como um caso de Bullying. 

 

O Bullying Material é aquele que ocorre quando o valentão destrói, furta, rouba, suja, 

estraga, esconde algum objeto da vítima. Essa forma de Bullying provoca na vítima um sentimento 

de fraqueza física e inutilidade. 

 

O Bullying Virtual é aquele que ocorre nos cyberespaços, o que o faz ser também chamado 

de “cyberbullying”. É uma das formas mais covarde e perversa do Bullying. Covarde, por quê, o 

agressor quase sempre se esconde por detrás de perfis falsos para zombar, difamar, ridicularizar, 

diminuir e ameaçar alguém. Perversa, por quê, a vítima é exposta a um grande número de pessoas 

devido a possibilidade de o caso ser compartilhado milhares de vezes. 

 

Nos eventos de Bullying, há vários atores envolvidos em múltiplos enredos que provocam 

um mix de sentimentos: dor, pavor, raiva, ódio, amor, pena, compaixão, tristeza, etc. Entretanto, 

existem possibilidades de realizarmos ações para identificar e classificar os atores envolvidos nos 

dramas e nas tramas do Bullying, para que possamos lutar contra essa forma de violência. Seria 
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interessante que essas ações fossem planejadas e desenvolvidas coletivamente com todos os 

membros da comunidade escolar e, da comunidade do entorno da escola. 

A comunidade escolar e a sociedade em geral devem prestar atenção aos aspectos 

comportamentais dos estudantes, levando em conta as possíveis posições que eles podem ocupar 

em eventos de Bullying, é o que afirma Silva (2010). Ela diz, que nesse caso, os estudantes podem 

ocupar as seguintes posições em um episódio de Bullying: vítimas, valentões e expectadores, e 

identificar quem e quantos estão ocupando essas posições pode auxiliar na elaboração de ações de 

combate ao Bullying, como também no apoio especializado aos envolvidos. 

 

 

2.2 - Os Dramas, as Tramas e os Traumas das Vítimas 

 

Seria tão bom se o ser humano entendesse que ninguém é melhor, maior ou mais especial 

que os outros, diz Silva (2010). Ela diz também que as pessoas deveriam parar de apontar uns e 

rejeitar outros que possuem alguma marca peculiar que os colocam numa posição diferente ou que 

os distanciam do padrão imposto e aceito pela sociedade, pois não existe ninguém com poderes 

sobre humanos, todos nós temos nossas “fraquezas” e “distinções” em alguma área da nossa vida 

física ou psicológica. 

Como podemos identificar as vítimas que se envolvem ou são envolvidas naqueles eventos 

de bullying que acontecem no território escolar, e que provocam, às vezes, dramas e traumas 

irreversíveis. Vejamos dois casos conhecidos de Bullying que foram irreversíveis. 

 

1º caso – Júlia Rebeca: 

 

A adolescente Júlia Rebeca se suicidou após ter tido um vídeo íntimo vazado na internet, 

onde ela estava com outra jovem e um menino. Ela anunciou a morte em suas redes sociais, 

e pediu desculpas à mãe por não ser a “filha perfeita”. Julia foi encontrada morta dentro 

do próprio quarto, em Parnaíba, no Piauí.6 

 

2º caso – Matheus Abvragoy: 
 

O adolescente Matheus Abvragov foi assassinado por um menino de 14 anos que morava 

                                                           
6Disponível emhttps://medium.com/@_tatiperry/6-casos-de-bullying-no-brasil-73ad264a2161. Acesso em 

09/11/2020. 

https://medium.com/@_tatiperry/6-casos-de-bullying-no-brasil-73ad264a2161
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no mesmo bairro que ele na Zona Norte de Porto Alegre. Após ser vítima de bullying 

diversas vezes por ser grande e estar acima do peso, Matheus chegou ao limite e acabou 

brigando com dois de seus ofensores. Para vingar os amigos, o jovem de 14 anos matou 

Matheus.7 

 

As vítimas são os estudantes que não se socializam ou, possuem poucas amizades, ou ainda, 

optam por se relacionarem com adultos. Apresentam timidez e, por causa disso, isolam-se 

potencializando a dificuldade de socialização. A timidez também dificulta a reação da defesa e não 

as deixam reagir quando são agredidas. A timidez, por si só, já pode ser considerada uma marca 

que as colocam em evidência diante dos outros estudantes, como também: estar acima do peso, 

estar abaixo do peso, possuir algum tipo de deficiência física ou psicológica, possuir orelhas de 

abano, se vestir diferente, ser de origem social, racial, étnica ou religiosa diferente da maioria. Uma 

simples mancha na pele, como as pessoas que tem sardas, já podem transformá-la numa vítima de 

Bullying. Silva (2017) confirma isso: 

 

De modo geral, os alunos que mais sofrem com o bullying são aqueles mais tímidos, que 

têm dificuldades em manter amizades e ser aceitos nos grupos escolares e que não têm 

habilidades para se defender diante de situações de conflito. Eles costumam apresentar, 

também, uma expressão corporal específica: andam com os ombros encurvados e de 

cabeça baixa e não olham nos olhos das outras pessoas. Além disso, costumam se isolar 

ou, quando não, preferem a companhia de um adulto. (SILVA, 2017, p. 34). 

 

Alguns estudiosos, como Fante (2005), do fenômeno afirmam que existem três tipos de 

vítimas, a saber: 

 

 Vítima Típica - é a mais provável e, possui todas as características apresentadas 

acima, ou seja, é ou aparenta ser frágil, muito sensível, passiva, submissa, insegura, 

apresenta autoestima baixa e sintomas de depressão, o que as tornam alvo certo das 

tramas do Bullying. Não consegue se impor diante dos ataques sofridos 

corriqueiramente. 

 Vítimas Provocadoras - possuem capacidade de insuflar nos outros, atitudes 

violentas, fazendo-os cometer o Bullying contra elas, mas que quando acontece não 

conseguem reagir. Suas principais características são: hiperatividade, 

                                                           
7Disponível em https://medium.com/@_tatiperry/6-casos-de-bullying-no-brasil-73ad264a2161. Acesso em 

09/11/2020. 

https://medium.com/@_tatiperry/6-casos-de-bullying-no-brasil-73ad264a2161
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impulsividade, são ofensivas, são tensionadoras, podem ainda ser imaturas e 

irritantes. 

 Vítimas Agressoras - apesar de vítimas, são corajosas e, conseguem se impor 

diante dos ataques sofridos, mas no sentido de compensação, ou seja, procuram 

reproduzir as ações violentas que sofrem fazendo outras vítimas que aparentam 

serem mais fracas que elas. Nesse caso, o problema se torna uma “bola de neve”. 

Daí os eventos de Bullying se tornarem quase que incontroláveis na escola. 

 

As vítimas sofrem, independentemente de serem típicas, provocadoras ou agressoras. Elas 

sofrem com dramas e traumas que lhes corroem a alma, lhes provocam imenso desconforto e, 

dolorido desprazer. Marcas e sentimentos que já lhes eram incômodos, são potencializados ao 

extremo, em alguns casos, as fazem sentirem desejos de suicídio ou vingança. Pois, 

 

[...] os danos internos causados nos alvos, como baixa autoestima, perda de amor-próprio 

e desvalorização da vida, lentamente se manifestam com o surgimento de consequências 

externas, que podem ser visualizadas na forma de agressão física e perda de pertences, por 

exemplo. Essa violência destrói o prazer, o amor pela escola e até pela própria vida. O 

intenso desejo de autodestruição é acompanhado por momentos de explosão e de 

vingança, que muitas vezes culminam em uma forte depressão e até suicídio. (SILVA, 

2017, p. 35). 

 

Para que o sofrimento não faça da vítima um suicida ou um assassino, a escola e seus 

membros devem observar atenta, séria e responsavelmente as relações interpessoais entre os 

estudantes, e alguns determinantes podem indicar possíveis vítimas. Por exemplo, 

 

“Nos trabalhos em grupo ou jogos, a vítima é o último participante a ser escolhido, é alvo 

de ‘zoação’, caçoada, recebe apelidos. Seu comportamento é triste, deprimido, aflito, 

ansioso, irritadiço, agressivo; apresenta súbita queda no rendimento escolar; não faz 

perguntas, não tira dúvidas, demonstra desinteresse pelos estudos, falta com frequência às 

aulas. Além disso, apresenta arranhões; isola-se dos demais, apresenta material escolar e 

roupas danificadas; é intimidado, perseguido ou maltratado. Observar sua reação e 

expressão fisionômica quando ofendido ou agredido. (FELIZARDO, 2019, p. 37-38). 

 

Os valentões, por algum motivo, não conseguem entender que quem é chamado de magro, 

palito, graveto, etc., pode estar sendo vítima de negligência familiar, ou ainda, a família estar 

passando por problemas financeiros ficando impossibilitada de comprar os alimentos necessários 

para sua alimentação; que quem é chamada de gorda, baleia, rolha de poço, elefante, buraco negro, 

passa dias sem comer para perder peso, desenvolvendo distúrbios alimentares quase que 
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irreversíveis; que quem é chamado de burro, quadrupede, na realidade, pode ter algum tipo de 

problema de aprendizagem; que quem é chamado de feio, filho do capeta, a coisa, acaba por 

desenvolver tiques, compulsões e manias de se arrumar, na tentativa de que os aceitem. Diante de 

todas essas e outras atitudes, quem pratica Bullying pode estar provocando dramas e traumas que 

jamais poderão ser resolvidos. 

 

 

2.3 - Os Dramas, as Tramas e os Traumas proporcionados pelos Valentões 

 

O Bullying é uma atitude covarde, visto que os valentõessão, na maioria, mais fortes e mais 

velhos que as vítimas, e em alguns casos, agem com o auxílio de um grupo que os seguem, por ele 

possuir um grande poder de persuasão e liderança, concretizado pela força física ou um intenso 

jogo psicológico. Os valentões podem ser meninos ou meninas, mas cabe dizer que os meninos 

cometem mais o Bullying que as meninas, os meninos cometem mais o Bullying físico e, as 

meninas o psicológico, é o que afirma Silva (2010). Felizardo (2019) sugere a seguinte definição 

para quem pratica Bullying: 

 

Bullying, termo que denomina em inglês o que chamamos em português de autor de 

bullying ou agressor, significa “valentão”, caracterizando o indivíduo como muito valente, 

decidido, intrépido, afoito, audaz, corajoso, destemido. Porém essas qualidades são usadas 

em abuso de poder, para tiranizar, praticar crueldade, oprimir, perseguir. (FELIZARDO, 

2019, p. 35). 

 

Sabemos do profundo sofrimento pelo que passam as vítimas, e quem pratica o Bullying, 

precisa passar por medidas socioeducativas, dependendo das consequências do caso, deve ser 

penalizado, mas apesar disso, devemos procurar refletir sobre as atitudes violentas de um valentão. 

O valentão pode estar sofrendo com questões psicológicas, pode estar sofrendo violência 

doméstica, pode já ter sido vítima de Bullying praticado por outros valentões. Por causa disso, pode 

estar transferindo seus dramas e seus traumas a outras vítimas. Felizardo (2019) afirma isso dizendo 

que o valentão: 

 

Espera que todos façam suas vontades e que suas ordens sejam atendidas; gosta da 

sensação de poder; tem dificuldade de relacionamento; pode estar sofrendo intimidações; 

é maltratado em sua casa; vive sob pressão; é humilhado pelos adultos; sente-se inseguro 

e inadequado; já foi vítima de algum tipo de abuso. (FELIZARDO, 2019, p. 39). 
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E por isso, pode estar experimentando um alto nível de sofrimento emocional e psíquico e, 

como escape, trama provocar dramas constrangendo ou machucando outros estudantes. Diante 

disso, se faz necessário agir na tentativa de obstruir qualquer sinal de tramas de Bullying, não 

permitindo que estes se formem ou que se concretizem, visto isso, podemos presumir que apenas 

lidar com o valentão por meio de punições, não acaba com a recorrência dos casos. 

É necessário desenvolver um trabalho de acolhimento amoroso com o valentão ou 

valentões. Um trabalho que permita que esse consiga expor seus sentimentos, insatisfações e dores 

sem pré-julgamentos. Permitir que se exprimam, pode trazer à tona os dramas e os traumas que 

alimentam suas tramas em relação às suas vítimas. Esse trabalho amoroso com o agressor pode 

surpreender a todos. 

 

Neste momento, indago: O que uma diretora deseja quando chama a atenção de um rapaz 

na presença de seus colegas? Ela até pode considerar estar cumprindo sua função 

educativa. Porém, ao fazê-lo, acaba por tornar o aluno repreendido motivo de chacota para 

os demais. A situação tende a ser mais grave se esse estudante é o chefe ou o líder do 

grupelho, porque, nesse caso, ele teve sua autoridade questionada na presença dos colegas. 

Diante disso (então vendo outra saída), ele – para ter sua “honra” restituída, uma vez que 

julgou que ela fora diminuída ou arranhada – acaba por pegar uma arma de fogo ou algo 

de que pode ser feito uso semelhante e a consequência, em geral, é trágica. (PEDRO-

SILVA, 2013, p. 80). 

 

A escola não deve cometer os mesmos erros, realizando ações que constranjam, silenciem, 

isolem ou marginalizem o valentão, mas que se desenvolvam ações que o façam refletir sobre seus 

atos violentos e, se sensibilizar com a situação da vítima. É necessário que ele tenha vez e voz, pois 

ele também é um sujeito de direito. Ele possui o dever de não agredir ninguém, mas possui o direito 

de pedir ou ter a ajuda necessária para vencer seus próprios dramas e traumas, suas dificuldades de 

socialização e aprendizagem, além de participar de medidas sócio educativas, caso a trama do 

Bullying tenha chegado a um ponto irreversível para a vítima. 

Mas, vale a pena repetir que, “As punições ou sanções expiatórias não contribuem para o 

equacionamento da indisciplina e do Bullying. Tampouco colaboram para o desenvolvimento do 

educando. Pelo contrário, elas só fazem aumentar a ocorrência do fenômeno”. (PEDRO-SILVA, 

2013, p. 82). Na verdade, devemos trabalhar com todos os estudantes envolvidos na trama, pois 

além de serem estudantes, são cidadãos e, além de serem cidadãos, são peculiares. Em síntese: 

estão em desenvolvimento, afirma Pedro-Silva, independentemente de serem as vítimas, os 
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valentões ou os espectadores. 

 

 

2.4 - Os Dramas, as Tramas e os Traumas dos Espectadores 

 

Além das vítimas e dos valentões, há também, um outro grupo muito intrigante que se 

envolve nas tramas do Bullying: são os espectadores. Por ser um grupo muito interessante, não 

podemos deixar de realizar uma breve discussão a seu respeito diante da busca da compreensão das 

razões das tramas do Bullying se concretizarem na escola. Podemos assim definir os espectadores: 

 

Na “plateia silenciosa”, as testemunhas ou espectadores se omitem, observando o 

desenrolar das agressões sem nada dizer, sem tomar providências no sentido de denunciar 

ou desmascarar os agressores, que se tornam ainda mais audaciosos por acreditarem que 

não haverá consequências para suas ações. Os espectadores se omitem por medo de serem 

escolhidos como alvos, por indiferença ou pela recusa de perceber a realidade: “O 

problema não é meu, então não sou eu quem vai resolver”. (MALDONADO, 2011 apud 

TREVISAN, 2012 P. 169). 

 

Ou seja, os espectadores são outros estudantes que formam uma plateia silenciosa que 

assiste as tramas do Bullying e, optam pela neutralidade, principalmente, por medo. De igual modo 

das vítimas e dos valentões, os espectadores, também possuem seus dramas e seus traumas. A 

princípio, o seu maior drama é sentir impotência ou culpa por não conseguirem fazer nada para 

ajudar a vítima, primeiro por temerem se transformarem em vítimas também, o que pode reforçar 

as ações dos valentões. Os espectadores podem se transformarem em novos valentões, pelo fato de 

sentirem-se atraídos pela “fama e respeito” que os valentões conseguem obter através do Bullying. 

Assim: 

 

As testemunhas experimentam sentimentos ambivalentes que, se não forem resolvidos, os 

obrigarão a viver formas de personalidades passivas (que os impossibilitarão de 

comprometer-se em situações sociais de maneira propositiva) ou agressivas (o que os põe 

em risco de se converterem em agressores, quando encontrarem uma oportunidade para 

fazê-lo. (COBO e TELLO, 2011 apud FELIZARDO, 2017, p. 63). 

 

Daí, pode ser, que esperar dos espectadores atitudes de resolução do problema, talvez seja 

irresponsabilidade. Ajudar as vítimas, para os espectadores, pode se tornar uma grande dor de 

cabeça, pois com essa atitude estariam rompendo com o sentimento de aceitação dos valentões que 

praticam o Bullying. 
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Tognettaet al (2010) apud Trevisan e Uberti (2021), constatou pelas respostas de uma 

entrevista realizada com estudantes envolvidos em tramas de Bullying na posição de espectadores, 

que esses, de fato, não tinham intenção objetiva de ajudar as vítimas. Alguns sequer sentiram 

indignação ao assistirem a concretização das tramas do Bullying. 

 

Tognetta, Faria, Barbosa, Silva, Razera, Rodrigues e Pereira (2010) realizaram estudos 

com 150 adolescentes do 9º ano do ensino fundamental II e 1º ano do ensino médio de 

escolas públicas da região metropolitana de Campinas. Ao serem questionados sobre o 

fato de saberem e terem visto quaisquer dessas formas de violência entre os colegas, 92% 

desses adolescentes enfatizaram que já haviam assistido a alguma situação de bullying na 

escola. Isso significa que quase todos os alunos já foram testemunhas de uma forma de 

violência na escola. O que fizeram? Na maioria das vezes, calaram-se. Isso indica, no 

mínimo, que aqueles que assistem às formas de violência entre pares também precisam de 

ajuda para se indignar com a situação pela qual passam os outros, sejam próximos ou não. 

(TOGNETTAet al, 2010 apudTREVISAN e UBERTI, 2021 p. 170). 

 

De qualquer jeito, a principal característica dos espectadores é a indiferença, seja por medo, 

culpa ou amoralidade, é o que afirma o psicólogo Martinez (2013) apud Felizardo (2017): 

 

A indiferença das testemunhas. Grande parte dos que contemplam como seus colegas são 

maltratados acredita que o que está acontecendo não é da sua conta. Alguns pensam que 

enquanto não se metam com eles/elas não devem intervir, consideram que é um assunto 

entre o agressor/a vítima e que eles devem resolvê-lo, são os espectadores indiferentes. 

O medo de intervir dos que contemplam. Muitas testemunhas, no seu fórum íntimo, 

acreditam que deveriam fazer alguma coisa, mas não fazem por medo de atrapalhar os 

objetivos dos agressores e serem os próximos. Outros não reagem porque não sabem como 

ajudar às vítimas e como opor-se aos agressores/as. Preferem calar-se em um silêncio 

covarde; são as testemunhas culpabilizadas. A convivência de algumas testemunhas. 

Alguns espectadores/as não só não saem em defesa das vítimas, mas também pensam que 

o agressor/a age de acordo com o poder que tem no grupo. Além disso, veem as vítimas 

como “trouxas”, como sujeitos que de certa maneira merecem o que acontece com eles, 

dado que não sabem defender o seu e não tem coragem, ao não confrontar os agressores/as. 

Entendem que há que defender-se dos ataques com mais violência. São as testemunhas 

amorais. (MARTÍNEZ, 2013 apud FELIZARDO, 2017, p. 63 – 64). 

 

Enfim, os espectadores, como as vítimas e como os valentões, também precisam de ajuda 

social, psicológica e pedagógica, no sentido de poderem ser sensibilizados e se tornarem cidadãos 

éticos e empáticos com os outros e com a sociedade. Mas afinal, por que os espectadores assistem 

às cenas de violência e não fazem nada diante de ações imensamente perversas? Porque ao invés 

de tomarem atitudes empáticas e altruístas, optam por gravar o episódio em vídeo, para logo após 

ser jogado na internet? NoYouTube podemos encontrar com facilidade cenas de Bullying gravadas 

por celulares, cenas envoltas de uma plateia silenciosa que ora ovaciona, ora assiste passivamente 

sem o menor constrangimento. Vejamos a narrativa de um desses vídeos: 
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Vídeo chocante é o de uma estudante que foi agredida por alguns jovens em frente à escola 

pelo fato de pertencer a uma tribo que se vestia de preto. A jovem foi jogada ao chão, 

atacada com pontapés (inclusive na cabeça) e teve a calça arrancada. Ela parecia 

inconsciente quando um dos jovens jogou um paralelepípedo em sua cabeça, e 

imediatamente o sangue escorreu pela rua. No vídeo, veem-se os joelhos e pés dos 

espectadores e algumas mãos para baixo, filmando o espancamento, todos em volta da 

menina seminua, caída na rua. A filmagem foi retirada do YouTube. A pergunta que fica 

é: Por que os jovens não fazem nada? (FELIZARDO, 2017, 64 e 65). 

 

Nesse sentido, Osório (2013) apud Felizardo (2017) diz que os espectadores podem já terem 

uma personalidade temerosa, sádica ou patológica, ou seja, os temerosos assistem em silêncio e, 

atemorizados pedem que nunca aconteça o mesmo com eles; os sádicos assistem com júbilo e 

sentem certo prazer com a cena, com a dor da vítima e, com o poder e a força dos valentões; os 

patológicos assistem com prazer sadomasoquista. 

Portanto, é inegável que os espectadores necessitam de atenção por, de igual modo, 

possuírem dramas e traumas que lhes afetam tanto, a ponto de se entrelaçarem nas tramas que 

envolvem os eventos de Bullying. 

Ademais, se faz necessário, nós, como educadores, realizarmos continuamente reflexões 

sobre a violência nossa de cada dia que arromba o portão, quebra as grades e entra sem pedir licença 

na escola. Tanto as vítimas, como os valentões, e ainda os espectadores precisam de apoio em 

múltiplas áreas de suas vidas, tanto dentro, quanto fora da escola. 

Entendemos que é uma tarefa complicada a escola tomar para si essa responsabilidade 

devido à complexidade do fenômeno Bullying, pois esse possui origens também múltiplas, mas a 

escola, pode e tem condição de pedagogicamente realizar um trabalho de prevenção e, de escuta, 

orientação e encaminhamento, nos casos de violência escolar, diagnosticados como Bullying. 

 

 

2.5 - As Afetações dos Dramas, das Tramas e dos Traumas do Bullying no Processo Ensino e 

Aprendizagem 

 

Embora as vítimas, os valentões e os espectadores tenham diferenças em relação às suas 

características enquanto envolvidos nas tramas do Bullying, é inegável que todos eles possuam 

uma semelhança. Os três possuem questões mal resolvidas acerca das suas identidades e 
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personalidades, devido a possíveis situações traumáticas vividas em diferentes graus em outros 

momentos e espaços com outros algozes, as quais foram agravadas pelo Bullying. Ademais: 

 

É comum que as crianças passem por situações na vida, em que se sintam fragilizadas e 

em decorrência disso tornem-se temporariamente agressivas. Assim, o nascimento de um 

novo bebê na família, a separação dos pais ou a perda de algum parente próximo podem 

ser motivo para a mudança repentina no comportamento da criança. No entanto, 

normalmente, essa "tempestade" aos poucos vai passando e volta a "calmaria”. Mas, há 

casos em que se observa algo diferente: algumas crianças apresentam uma agressividade 

não apenas transitória, mas permanente. Parecem estar sempre provocando situações de 

briga. (ABRAPIA, 2009 apud RAMOS e BARBOSA, 2017, p. 75). 

 

Portanto, as vítimas, os valentões e os espectadores precisam de cuidados para que o 

Bullying não seja de fato o “tiro de misericórdia” na socialização e no desenvolvimento cognitivo 

e intelectual desses sujeitos, se tornando para a escola uma imensa “bola de neve”, prejudicando 

todo o processo ensino aprendizagem de todos em todos. 

 

A não-superação do trauma poderá desencadear processos prejudiciais ao 

desenvolvimento psíquico, uma vez que a experiência traumatizante orientará 

conscientemente o seu comportamento e a construção de seus pensamentos e de sua 

inteligência, gerando sentimentos negativos e pensamentos de vingança, baixa autoestima, 

dificuldades de aprendizagem, queda do rendimento escolar, podendo desenvolver 

transtornos mentais e psicopatologias graves, além de sintomatologia e doenças de fundo 

psicossomático, transformando-a em um adulto com dificuldades de relacionamentos e 

com outros graves problemas. (FANTE, 2005, p. 79). 

 

Como vimos, o Bullying provoca e agrava processos prejudiciais em diversas áreas da vida 

do sujeito que se envolve ou é envolvido em suas tramas, não importando a posição que ocupa. 

Mas cabe dizer que vamos realizar nossas reflexões sobre apenas um deles – as dificuldades de 

aprendizagem. Lemos (2007), ensina que as tramas do Bullying podem afetar internamente e 

externamente os estudantes que dele participam. Diz ele que internamente pode afetar os 

mecanismos que definem o sujeito e, externamente os mecanismos que têm a ver com o meio em 

que vivem (território escolar) e com quem vivem (professores e outros estudantes), o que pode 

comprometer todo o processo ensino e aprendizagem, e Lemos (2007) completa dizendo que esse 

comprometimento acontece a partir da desarmonizacão dos quatro níveis de construção pessoal do 

sujeito – organismo (infra estrutura neurofisiológica funcional); corpo (por onde passa o 

conhecimento); inteligência (dimensão cognitiva, construção da objetividade absorvendo o 

conhecimento objetivo); e desejo (dimensão simbólica, construção da subjetividade produzindo 

conhecimentos subjetivos). 



42 

 

Mas o que podemos dizer sobre os Processos de Ensino e Aprendizagem? Processos de 

ensino e de aprendizagem escolar, para Kubo e Botomé (S/D), são termos usados para definir um 

complexo sistema de interações comportamentais entre pares. Para os autores, esses processos não 

são somente de “ensino” e “aprendizagem”, com os esses fossem processos autônomos e 

independentes da ação humana, na verdade, há uma simbiose entre eles e a ação humana. Podemos 

dizer que são processos que se unem ou se dissociam, por meio da ação humana. Ou seja, os 

processos “ensinar” e “aprender”só se tornam uma síntese a partir de comportamentos interativos 

complexos e difíceis de perceber, é o que afirmam Kubo e Botomé (S/D). 

Portanto, podemos presumir que os Processos de Ensinos e Aprendizagem, por si só, já são 

processos difíceis de se desenvolver dentro de condições tranquilas de comportamento, 

imaginemos então, como será afetado em meio às tramas do Bullying. Os Processos de Ensino e 

de Aprendizagem de todos os participantes envolvidos ou que se envolvem nas tramas do Bullying 

serão afetados, por aspectos subjetivos ou mesmo objetivamente, ora diretamente, ora 

indiretamente. 

E ainda, as tramas do Bullying podem potencializar dramas e traumas de outras situações 

de violência que os estudantes trazem de suas vivências. 

 

Portanto, assim como a aprendizagem participa de um processo, a não-aprendizagem 

também. O não-aprender é oriundo de um processo desenvolvido no âmbito no qual o 

sujeito está envolvido, com participação de outras pessoas, outros desejos, outros 

significantes, embora a um possível fato específico lhe seja atribuída a "culpa". Nota-se, 

entretanto, que, muitas vezes, o fator gerador da dificuldade de aprendizagem tem menos 

valor do que o processo dele decorrente. (LEMOS, 2007, p. 70-71). 

 

O comprometimento inicial que o Bullying provoca em seus atores – vítimas, valentões e 

espectadores – é o baixo rendimento escolar ocasionado por falhas, problemas, limitações, 

inibições ou bloqueios no desenrolar dos processos de ensino e aprendizagem, visto que, para eles 

o ambiente escolar passa a ser, para as vítimas, um local de medo, dor, tensão e sofrimento dando-

lhes a sensação de que nada podem, para os valentões um espaço de legitimação de força e poder 

dando-lhes a sensação de que podem tudo e, para os espectadores um local de “voyeurismo” sádico, 

dando-lhes a sensação de prazer. 

Com isso, as vítimas por se sentirem inferiorizadas, ridicularizadas, tendo a sensação de 

que nada podem fazer não se envolverão nas atividades escolares; os valentões por se sentirem os 
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maiorais que podem fazer de tudo não irão querer participar de nada e, os espectadores não se 

envolverão por menosprezarem as atividades escolares, pois essas não lhes causam o prazer que as 

cenas de violência lhes proporcionam. O que isso pode acarretar é um baixo rendimento ou fracasso 

escolar generalizado. Pois, 

 

A dimensão simbólica, por fim, engloba o desejo e refere-se à construção da subjetividade, 

ou seja, da apropriação e representação do objeto. [...] é o nível simbólico que organiza a 

vida afetiva e a vida das significações. A linguagem, o gesto e os afetos agem como 

significados ou significantes, com os quais o sujeito pode dizer como se sente ao mundo. 

Portanto, expressa nossos sonhos, nossos erros, nossas lembranças, nossas falhas, nossos 

mitos. Trata-se, por conseguinte, das significações dadas aos representantes psíquicos 

existentes no inconsciente, caracterizando a importância do meio externo à formação 

psíquica do sujeito. (LEMOS, 2007, p. 69). 

 

Portanto, é inegável, que as tramas do Bullying podem desenvolver ou agravar problemas 

de dificuldade de aprendizagens. Talvez, nesse sentido, a vítima seja a mais afetada pelas tramas 

do Bullying, mas é inegável que não podemos resolver ou trabalhar os eventos de forma individual, 

trabalhando somente com/as vítimas, mas sim, desenvolver trabalhos pedagógicos grupais ou 

coletivos com as vítimas, com os valentões e com os espectadores, para que assim a escola consiga 

uma visão do todo, de tudo e de todos. Desta forma, a escola verá que as afetações das tramas do 

Bullying no processo ensino aprendizagem são díspares e múltiplas, e que se centralizam em todoo 

território escolar tanto subjetiva quanto objetivamente, e que quem se envolve ou é envolvido nas 

tramas do Bullying, seja direta ou indiretamente, não consegue superar os traumas que acabam por 

se transformar em dramas, esses, em alguns casos, se tornam crônicos na vida dos envolvidos, 

afetando diretamente o processo ensino aprendizagem. 

Não podemos finalizar este capítulo sem falar sobre uma possível intervenção pedagógica 

para ser usada na luta contra os efeitos nocivos das tramas do Bullying na vida de todos os 

envolvidos no fenômeno. Felizardo (2017) sugere a “Justiça Restaurativa”, a qual, afirma ele, é 

uma espécie de abordagem que pode envolver todos os envolvidos nas tramas do Bullying. Diz ele 

que a Justiça Restaurativa deve reunir os participantes em círculo, e que esse círculo seja um espaço 

para que todos se auto expressem, por meios de processos inclusivos e cooperativos. A Justiça 

Restaurativa vai promover um momento que dá a chance de identificar as tramas, os dramas e os 

traumas, podendo de certo modo, tratar danos e levantar necessidades. É um caminho possível para 

envolver todos os envolvidos nas tramas do Bullying, na tentativa de restaurar ou criar laços de 
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relacionamento e confiabilidade social quebrados pelo Bullying. A Justiça Restaurativa não deve 

ser imposta às vítimas, aos valentões ou aos espectadores, ela deve ser um convite ao diálogo 

respeitoso, afirma Felizardo (2017). 

 

Justiça Restaurativa é um processo para envolver, tanto quanto possível, todos aqueles que 

têm interesse em determinada ofensa, num processo que coletivamente identifica e trata 

os danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, afim de promover o 

restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na medida do possível. (ZEHR, 2012 

apud FELIZARDO, 2017, p. 89). 

 

É um processo, principalmente, de escuta, porém em grupo. Quando os participantes se 

expressam por livre vontade, naturalmente podem revelar suas angústias e frustrações. As vítimas 

podem mostrar o quanto foram machucadas pela violência sofrida, os valentões podem revelar o 

motivo que os compelem a praticar tamanha brutalidade e, os espectadores podem trazer à tona 

aquilo que os fazem sentir prazer ao ver o outro ser brutalmente violentado. É um convite ao 

diálogo respeitoso, que nós entendemos como um diálogo franco, verdadeiro e sensível. Talvez 

não seja fácil fazer isso acontecer, mas é uma possibilidade de fazer com que os envolvidos 

percebam mais as suas semelhanças do que as suas diferenças. 

É uma possibilidade de promover na escola, encontros restauradores de convivência, por 

meio de práticas de inclusão e solidariedade. São encontros que buscam mostrar a importância de 

todos na escola, a valorização da vida de todos, em especial, dos que de algum modo não se 

enquadram nos padrões sociais impostos e aceitos naturalmente. É uma possibilidade de unir, ao 

invés de punir. 

Assim, 

 

A Justiça Restaurativa promove valores e princípios que utilizam abordagens inclusivas e 

solidárias para a convivência. Essas abordagens legitimam as experiências e necessidades 

de todos da comunidade, especialmente daqueles que foram marginalizados, oprimidos, 

ou vítimas de violência. Essas abordagens nos permitem agir e reagir de forma a 

restabelecer o outro, ao invés de alienar e coibi-lo. (MULLET e AMSTUTZ, 2012 apud 

FELIZARDO, 2017, p. 88). 

 

Para que essa abordagem aconteça, precisamos de um facilitador ou mediador de conflitos 

que pode ser o professor, a diretora, a supervisora etc., mais ao nosso ver, a orientadora educacional 

é o profissional da escola mais adequado para esse papel. O facilitador deverá, sem imposições e 

com imparcialidade, promover o diálogo, levantar questões difíceis, promover a compreensão entre 
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os envolvidos durante as suas participações. Apesar de ser o facilitador, ele também é um 

participante e, assim deve ser visto por todos, pois durante o processo da Justiça Restaurativa todos 

os participantes devem se sentir em igualdade de condições, afirma Felizardo (2017). 

A Justiça Restaurativa é uma sugestão de intervenção pedagógica que deve ser usada pós 

evento de Bullying, pois é um processo de escuta que ajuda na identificação dos motivos que 

promoveram as tramas do Bullying. Esse processo de escuta, possivelmente, dará subsídios para 

outros tipos de intervenções tanto na escola como fora dela, ou seja, possibilitará um trabalho de 

orientação individual ou em grupo e, se preciso for encaminhamento, caso algum dos sujeitos 

apresente a necessidade de algum outro tipo de apoio profissional. 
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CAPÍTULO III 

 

NARRATIVAS DO BULLYING 

CONTA-ME SEUS DRAMAS! CONTA-ME SUAS TRAMAS! 

 

 

                                                                                                 Bullying Sexual  

 

                                                                                                             Imagem 4 – Google Imagens – Editada pela Autora 

 

 

3.1 - A Pesquisa – Narrativas em Foco 

 

O presente capítulo possui como objetivo apresentar reflexões sobre a Pesquisa: “Narrativas 

do Bullying – Conta-me Seus Dramas! Conta-me Suas Tramas!”. As reflexões foram pensadas a 

partir de narrativas contadas por quem viveu ou presenciou algum evento de Bullying. Essas 

narrativas foram, ao longo do texto, sendo analisadas e fundamentadas teoricamente de forma 

qualitativa. 

Para chegarmos aos objetivos propostos, realizamos a seguinte trajetória e, cabe dizer, que 

a pesquisa foi desenvolvida por meio de metodologias estratégicas, visto que, foi realizada via 
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internet pelo motivo do isolamento e distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19 

que se iniciou em dezembro de 2019 e, que hoje, em janeiro de 2021, ainda está em curso. 

No primeiro momento, nos preocupamos em fazer uma análise teórica sobre o tema 

Bullying, o fundamentando sob a luz de diversos estudiosos da área. Nos debruçamos em textos, 

livros, artigos, cartilhas, pesquisas, etc. na busca de elementos que pudessem alimentar toda nossa 

investigação, bem como outras fontes secundárias, mais relevantes, como notícias e reportagens 

que dessem referências em relação ao tema investigado pela pesquisa. 

Cabe dizer, que essa fase de análise teórica serviu como fonte de fundamentação de todo o 

caminho percorrido na construção dessa monografia, num processo iniciado na aproximação com 

o tema e, desembocando na pesquisa empírica, ou seja, nas análises e reflexões sobre as narrativas, 

bem como de seus resultados. Realizada essa aproximação inicial com o tema, sob o qual, 

apreendemos com indignação e estranhamento o universo que gira em torno dos eventos de 

Bullying, passamos para o segundo momento que foi o de realizar uma rápida e estratégica pesquisa 

empírica, realizada via internet, por meio de um formulário do GoogleForms, colocado em alguns 

grupos de discussão constituídos por profissionais de educação, em especial - docentes, para serem 

respondidos anonimamente. 

Essa pesquisa nos fez compreender como os sujeitos que já vivenciaram eventos de 

Bullying, sejam como vítimas, valentões ou espectadores, lidam com os efeitos desses eventos, 

bem como aspectos subjetivos interferem objetivamente nessa realidade, fazendo uma ponte entre 

a realidade que vivem com a realidade que gostariam de viver. Para isso, nada melhor que ouvir 

suas narrativas - as histórias de suas tramas, de seus dramas, de seus traumas. 

Cunha (1997) afirma que as narrativas são metodologias estratégicas produtoras de 

consciência, de emancipação pessoal e coletiva, que provocam transformações nos sujeitos, os 

quais podem passar a compreender a si próprios e aos outros sob uma nova ótica. Argumenta ainda, 

que podemos explorar duplamente as narrativas, tanto no ensino quanto na pesquisa, no caso aqui, 

exploramos na pesquisa. 

Nota-se, que nas narrativas os sujeitos preocupam-se em “[...] destacar situações, suprimir 

episódios, reforçar influências, negar etapas, lembrar e esquecer, tem muitos significados e estas 

aparentes contradições podem ser exploradas [...] (CUNHA, 1997, p. 186). Por isso, é importante 

darmos atenção ao que é narrado, e procurar discutir com os sujeitos suas narrativas, para que 



48 

 

tenhamos a possibilidade de explorar compreensões e sentimentos anteriormente não observados, 

os quais podem esclarecer o que se está investigando, orienta Cunha (1997). 

 

Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói a 

trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a narrativa não é a verdade 

literal dos fatos, mas, antes, é a representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode 

ser transformadora da própria realidade. Esta compreensão é fundamental para aqueles 

que se dedicam à análise de depoimentos, relatos e recuperações históricas, especialmente 

porque a estes se agregam as interpretações do próprio pesquisador, numa montagem que 

precisa ser dialógica para poder efetivamente acontecer.[...] Trabalhar com narrativas na 

pesquisa e/ou no ensino é partir para a desconstrução/construção das próprias experiências 

tanto do professor/pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. Exige que a 

relação dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla descoberta. Ao mesmo 

tempo que se descobre no outro, os fenômenos revelam-se em nós. (CUNHA, 1997, p. 

197). 

 

Assim, o processo de investigação no sentido qualitativo pode confirmar o fato de que 

quando se relata a realidade, aquilo que se vive, ao mesmo tempo que produz história, produz 

também a própria realidade. Os sujeitos ao narrarem suas histórias, suas decepções, seus dramas, 

seus traumas e, até suas tramas, acabam por falar de suas crenças, seus sonhos, seus desejos, o que 

os produzem, ao mesmo tempo novas possibilidades, novas perspectivas, é o que afirma Cunha 

(1997). Esperamos que de alguma forma as narrativas aqui apresentadas afetem o leitor e contribua 

para a construção de novos sentidos no entendimento desse fenômeno que ronda nossas escolas 

violentando alunos e professores. Ou seja, que as vivências dos narradores nos atravessem, 

produzindo uma experiência que possa ressignificar nossas práticas fazendo insurgir ações que 

contribuam para dirimir o Bullying nas escolas. 

 

 

3.2 - A Pesquisa – Foco nas Narrativas 

 

“Só há emancipação através de significações partilhadas”, afirmação de Boaventura 

(2005)8, e reafirmada por Nunes (2010), a qual explica que Boaventura (2005) entra, a partir de seu 

enunciado, num desafio narrativo que busca investir na complexidade textual, onde, entre afetos e 

                                                           
8 Entrevista que Boaventura de Souza Santos concedeu à autora Rosa Soares Nunes, publicada na íntegra em Nunes, 

Rosa Soares, Nada Sobre Nós Sem Nós – A Centralidade da Comunicação na Obra de Boaventura de Souza Campos, 

São Paulo: Cortez Editora, 2005. 
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razão, descobrimos ou renunciamos a crença que diz que nós podemos explicar tudo. Para ela, a 

partir de Boaventura (2005), podemos produzir, pela escrita científica, um movimento de quebra 

de códigos, ou um movimento de aceitação ou não aceitação de determinados códigos, na tentativa 

de responder ao esgotamento das interpretações de linguagens impositivas. Pois, 

 

É quando inunda a realidade de emoção que, [...] acontece um explosivo de significação. 

[...], o texto é uma determinada prática significante que se isenta das condições normais 

de comunicação e significação e institui um espaço específico onde se redistribui a ordem 

de língua e se produz uma determinada significância. A significância é, então, num 

primeiro momento, a recusa de uma significação única. É o que mantém o texto num 

estado de enunciação e não de enunciado. (NUNES, 2010, p. 72). 

 

E assim, vamos partilhar as narrativas colhidas na pesquisa, respeitando as possíveis 

múltiplas interpretações sobre as narrativas. Apresentando paralelamente reflexões sobre os 

dramas, as tramas e os traumas, dos/as narradores/as, na esperança que entre emoção e razão 

possamos ser afetados e transformados em sujeitos sensíveis aos inúmeros problemas que os 

eventos de Bullying provocam, nas vítimas, nos valentões e nos espectadores e, na escola como 

um todo. Talvez assim consigamos lutar efetivamente contra esse tipo de violência dentro da 

escola. Entendemos que as narrativas aqui apresentadas podem provocar certa catarse, visto que 

podem incomodar pela semelhança com algo que possivelmente, nós já possamos ter vivido. 

As primeiras narrativas, sobre as quais nós trabalhamos, foram aquelas que dizem respeito 

ao entendimento que as entrevistadas9 possuíam acerca do que seja Bullying? 

 

Narrativa 1: É um assédio psicológico e muitas vezes discriminatório. Piadas, 

comentários, exclusão nos grupos, apelidos vexatórios, principalmente em crianças e 

adolescentes em idade escolar. 

Narrativa 2: Bullying é a prática de desmerecer o próximo através de brincadeiras 

ofensivas e apelidos depreciativos. 

Narrativa 3: O que eu conheci na escola, "brincadeiras", comentários que feriam o outro. 

Narrativa 4: Infelizmente, conheço muito mais do que gostaria. 

Narrativa 5: Para mim Bullying é uma espécie de comportamento/ação potencialmente 

destrutivo. Ele afeta a vítima de tal maneira que impacta negativamente a forma como ela 

se vê, o que ela sente e como ela existe no mundo. As consequências danosas, muitas das 

vezes, permanecem cristalizadas até ao último dia de vida da vítima. (Pesquisa da 

Autora/2021). 

 

Ao todo foram 57 questionários respondidos, e como observamos, a partir das narrativas 1, 

                                                           
9 É importante ressaltar que apesar de não termos realizado distinção de gênero, as respondentes forram do gênero 

feminino. 
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2, 3, 4, 5 acima apresentadas, a questão do Bullying não é invisível ou desconhecida, ao contrário, 

em todas as 57 respostas foi constatado que as entrevistadas sabiam explicar o conceito básico de 

Bullying. Entretanto, talvez isso aconteça, pelo fato do tema Bullying ser tão amplamente discutido 

e reverberado pela mídia. Possivelmente, por causa disso, seja um tema bem conhecido por todos, 

fazendo com que os sujeitos guardem as concepções básicas desse tipo de violência. 

Nos causou estranhamento, o fato de que mesmo os educadores, de um modo geral, tendo 

conhecimento suficiente sobre como lidar com o problema, não o fazem e, quando fazem, o fazem 

a partir de uma lógica disciplinar. Na verdade, o Bullying é um problema estrutural, tal qual, 

qualquer outro tipo de violência, que se origina no/pelo próprio sistema, no nosso caso, capitalista, 

que nos compele sempre a ir contra/sobre o outro, lhe negando direitos, inclusive o direito à vida e 

a liberdade, ou usurpando-os violentamente. 

 

Portanto, a visibilidade dada ao bullying não necessariamente sugere aprimoramento dos 

mecanismos de proteção dos segmentos infanto-juvenis e a problematização da ordem que 

institui e trivializa esses atos violentos entre segmentos infanto-juvenis. Ao contrário, 

determinadas discursividades agenciadas pela “literatura científica especializada” no 

assunto indicam um aperfeiçoamento das tecnologias de governamentalização neoliberal 

dessas populações. (BARROS, 2017, p. 66). 

 

As próximas narrativas foram elaboradas pelas participantes da pesquisa a partir do 

questionamento sobre o que o Bullying as afeta. É inegável, que seja impossível um ser humano 

que participe direta (vítimas e valentões) e, indiretamente (espectadores) não sejam afetados 

negativamente pelos eventos de Bullying, por alguns ou todos os problemas mencionados nas 

narrativas 6, 7, 8, 9, 10 e 11 colhidas na entrevista. Vejamos: 

 

Narrativa 6–Eu fugia da escola, não queria ir para escola, tive queda no desempenho 

escolar, minha autoestima foi ao chão por isso isolei-me, tive muita dificuldade de 

relacionamento com pessoas, e desenvolvi distúrbios emocionais, as pessoas me 

chamavam de bipolar. 

Narrativa 7 - A prática do bullying me levou a tomar repulsa do ambiente em que eu era 

ofendida - a escola, e do meu agressor. Esse tinha a ilusão de que aquele espaço – a escola, 

era o seu "quintal" e que podia agir com aquela liberdade violenta. Para ele, me agredir 

era “legal” no sentido de diversão e jurídico. 

Narrativa 8–O bullying me deixou sem nenhuma autoestima, por isso não me aceitava e 

não tinha amor próprio. 

Narrativa 9 - Infelizmente também tenho experiência nesse assunto. A falta de apoio, 

companheirismo e empatia me causaram, como vítima, diversos sintomas, desde 

ansiedade até decadência do rendimento escolar. O bullying provocou em mim algum tipo 

de bloqueio. Nunca recebi nenhuma ajuda de meus colegas, eram apenas golpes negativos 

que faziam minha vontade de estudar e viver desaparecer completamente, hoje sou uma 

mulher adulta, com traumas e bloqueios que me impedem de realizar qualquer atividade 
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que envolva matemática. 

Narrativa 10 - Me provocou atraso na aprendizagem, dificuldades em aprender, 

dificuldades em relacionamentos, angústia, tristeza, baixa autoestima, medo... tudo isso 

influenciou no meu desenvolvimento enquanto criança. 

Narrativa 11–O meu desempenho escolar foi seriamente comprometido pelo bullying. 

Acho que já era tímida, mas o bullying agravou isso, e passei a ter uma timidez excessiva. 

Sentia muito medo. Tive desvio de atenção e sofria com muita ansiedade. No que tange 

ao agressor, interessante, pois eu ainda não havia pensando sobre ele. (Pesquisa da 

Autora/2021). 

 

Das 57 entrevistadas, nenhuma delas se colocou como agressora ou espectadora. Ao nos 

debruçarmos sobre as narrativas acima, notamos que os sujeitos sempre se percebem como vítimas 

do Bullying e, que as vítimas são as únicas envolvidas que sofrem afetações negativas em suas 

vidas. Pode ser, que todas as 57 entrevistadas tivessem sido vítimas, não estamos duvidando, mas 

a crença de que somente elas sofrem, é um equívoco, todos os participantes, ou seja, quem sofre, 

quem trama e quem assiste os eventos de Bullying, inclusive a própria escola, sentem 

subjetivamente e objetivamente seus efeitos nocivos em uma, várias ou todas as áreas de suas vidas, 

com a possibilidade de agravar quadros patológicos que, por acaso, já os tivessem antes de viverem 

ou presenciarem os eventos do Bullying. 

No sentido educacional, também todos - as vítimas, os valentões e os espectadores sentem 

os efeitos negativos narrados na sua vida acadêmica, atingindo, de fato, seu processo ensino e 

aprendizagem, visto que, 1º) a escola se torna um espaço tensionado pelos eventos de Bullying; 2º) 

a carga horária escolar acaba por se tornar um fardo pesado para a vítima; 3º) as tramas são como 

devaneios para os valentões e, 4º) a violência é vista e sentida como entretenimento sádico pelos 

espectadores. Nesse sentido, para esses, a escola perde seus signos, suas significações, sofrendo 

um processo de ressignificação, o que pode influenciar nos processos de ensino e aprendizagem. 

Mas, porque o Bullying pode comprometer os processos de ensino e de aprendizagem? 

Por que defendemos a ideia de que esses processos sejam:  

 

[...] uma integração dialética entre o instrutivo e o educativo que tem como propósito 

essencial contribuir para a formação integral da personalidade do aluno. A concepção de 

que o processo de ensino-aprendizagem é uma unidade dialética entre a instrução e a 

educação está associada à ideia de que igual característica existe entre ensinar e aprender. 

Esta relação nos remete a uma concepção de que o processo de ensino-aprendizagem tem 

uma estrutura e um funcionamento sistêmico, isto é, está composto por elementos 
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estreitamente inter-relacionados. (Autoria e Data Desconhecidas).10 

 

O processo ensino e aprendizagem acontece por meio de movimento dialético cultural, o 

qual considera, pedagogicamente, as inter-relações na produção e legitimação do significado e da 

experiência. 

Foi pedido que as entrevistadas narrassem algum evento de Bullying. Vejamos alguns: 

 

Narrativa 12 – Caso 1 - Fui chamada de feia tantas vezes que aos doze anos já odiava me 

olhar no espelho. Meus colegas de classe diziam que além de não dever ter nascido, eu era 

incapaz de ter alguma realização na vida. Os alunos me prendiam no banheiro ao saber de 

minha claustrofobia. Fui chamada por vários nomes referentes às fezes e ninguém se 

aproximava de mim com intuito de fazer amizade. A atitude dos colegas de classe fez com 

que até mesmo a direção da escola risse de minhas humilhações. (Pesquisa da Autora / 

2021). 

 

A escola, sem dúvida, é afetada pelos eventos de Bullying, e nessa narrativa, temos um 

agravante, o fato de que a própria “direção” da escola achava engraçado os eventos de Bullying 

que ocorriam dentro do ambiente escolar, reforçando a ideia errada de que o Bullying é natural. 

Não! O Bullying não é natural, pode ser comum, mas não é natural, é uma questão relacional. 

Segundo Ristun (2010) o Bullying pode ser visto como um ‘fenômeno relacional’, ao 

prestarmos atenção aos papéis desempenhados pelos estudantes que dele participam, alguns como 

vítimas, outros como valentões, dimensionando uma inter-relação, pois não há autor sem alvo e 

nem alvo sem autor, como também, não há espectadores se não houver protagonistas – vítimas e 

valentões, esses precisam dos espectadores, os quais usam e são usados. Usam os eventos de 

Bullying para alimentar patologicamente seus prazeres e, usados ora para aplaudir ou reprovar os 

valentões, ora para apoiar as vítimas, mesmo que o apoio, às vítimas, aconteça em grau menor. É 

importante lembrar da dinamicidade nessas relações, ou seja, há uma mobilidade dos papéis, “[...] 

um aluno pode ser alvo num episódio e autor em outro.Testemunhas podem ser futuros alvos ou 

até mesmo autores.”(RISTUM, 2010, p. 104). Podemos constatar essa dinamicidade na próxima 

narrativa: 

 

Narrativa 13 – Caso 2 - Quando criança fui vítima de bullying por outras pessoas da 

mesma faixa etária que eu e também por adultos. Vivenciei a adolescência com muitos 

complexos na cabeça e, hoje, na fase adulta, tento superá-los um a um, ao longo do meu 

                                                           
10 Disponível em https://www2.unifap.br/midias/files/2012/04/O-Processo-Ensino-Aprendizagem.pdf . Acesso em 

07/02/2021. 

https://www2.unifap.br/midias/files/2012/04/O-Processo-Ensino-Aprendizagem.pdf
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processo de autoconhecimento e cura. Também presenciei colegas sofrendo bullying e 

sempre tive a sensação de que se não os defendesse, trairia a mim mesma, meus princípios, 

meus valores, minha filosofia de vida. A parte cômica desse último relato é que os 

agressores "davam trégua" às suas vítimas, desde que essas praticassem bullying comigo. 

Adivinhe só o que elas escolhiam? (Pesquisa da Autora – 2021). 

 

Foi observado que pessoas “adultas” também cometiam Bullying contra a vítima, o que nos 

faz presumir que eles, provavelmente, foram ou vítimas ou espectadores em/de outros eventos de 

Bullying em outros momentos de suas vidas. Há também, o fato de uma vítima deixar de ser vítima, 

caso optasse por se tornar uma valentona sobre quem a defendesse. 

Os eventos de Bullying mexem profundamente com a subjetividade daqueles que deles 

participam, os compelindo a mudarem seus papéis em meio às explosões de sentimentos, o que 

comprova a existência desse aspecto dinâmico no Bullying. Portanto, lidar com o Bullying 

isoladamente ou individualmente, pode levar a um entendimento distorcido ou equivocado da 

situação. 

Para refletirmos sobre essa questão vamos apresentar as narrativas sobre o que se pode 

fazer, usando princípios pedagógicos, para lidar com os eventos de Bullying. Vejamos: 

 

Narrativa 14 - Hoje o assunto é muito comentado, por causa disso, há uma consciência 

da escola e das famílias, mas há 10 anos atrás não era discutido. Sugiro convocar os pais 

para se fazer trabalhos com escola e família. 

Narrativa 15 - Os agressores muitas vezes têm algum distúrbio emocional com origem 

familiar, pois esses podem ser vítimas de pais agressores. Se o agressor ou agressora não 

for tratada, será um provável adulto manipulador, assediador ou narcisista ou com outros 

distúrbios. Sinceramente, não sei o que fazer. 

Narrativa 16 - Acredito que em rodas de conversas podemos expor às crianças questões 

sobre o bullying, no sentido, de criar uma consciência de respeito ao outro, por algum 

motivo, seja diferente. 

Narrativa 17 - Deveríamos tratar com propostas pedagógicas e diálogo. Deveriam 

trabalhar a empatia e os valores humanos. A compreensão sobre as diferenças de forma 

que compreendam a maldade do bullying e suas consequências negativas. 

Narrativa 18 - Acho que o diálogo é primordial. É claro que o educador pode trabalhar 

com jogos, atividades criativas, dinâmicas e etc... mas acho que o diálogo é muito 

importante para conscientizar as pessoas a não praticar o bullying. 

Narrativa 19 - Literatura! Há muitas obras incríveis que fazem crianças, jovens, adultos, 

idosos, enfim, seres humanos pensar sobre si e sobre o outro. A leitura pode ser uma 

ferramenta potente para trazer à tona discussões importantes acerca do tema e estimular 

nos sujeitos outras posturas de vida. (Pesquisa da Autora / 2021). 

 

Nas narrativas acima há um grande esforço de se fazer algo que vá ao encontro da solução 

ou amenização dos eventos de Bullying e, voltamos a dizer que a Justiça Restaurativa (refletida no 

capítulo II) pode ser um caminho interessante, especialmente, se for conduzida pelas ideias 
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freirianas, por isso, vamos passar a chamá-la de Justiça Restaurativa Pedagógica, nesse caso, 

segundo Scofano (2013), nós, os educadores devemos procurar desenvolver a habilidade da escuta, 

de ouvir o outro, de dar vez e voz, mas não somente a vítima, mas ao valentão e aos espectadores, 

numa ação horizontal de partilha de sentimentos e reconhecimentos, entre nós e eles e, entre eles. 

Entendemos que desenvolver uma ação vertical dona da verdade, que age de forma a ver o erro em 

si, para uma posterior culpabilização/penalização não cabe numa Justiça Restaurativa Pedagógica. 

A ação de luta contra o Bullying desenvolvida pelo educador, que aqui sugerimos que seja, 

a Justiça Restaurativa Pedagógica, deve segundo Scofano (2013), promover o querer bem a todos, 

e assim, por meio de atividades pedagógicas participativas de sensibilização, gerar um processo 

ensino aprendizagem com a possibilidade de levar à todos a conviver dialogicamente, produzindo 

afetos e afetações. Para Scofano (2013), a prática educativa deve ser fundamentada na afetividade, 

alegria, capacidade científica, filosófica, artística, religiosa e política. Pois, 

 

Nada que diga respeito ao ser humano, à possibilidade de seu aperfeiçoamento físico e 

moral, de sua inteligência sendo produzida e desafiada, os obstáculos e seu crescimento, 

o que possa fazer em favor da boniteza do mundo como de seu enfeamento, a dominação 

a que esteja sujeito, a liberdade por que deve lutar, nada que diga respeito aos homens e 

às mulheres pode passar despercebido pelo educador progressista. Não importa com que 

faixa etária trabalhe o educador ou a educadora.O nosso é um trabalho realizado com 

gentemiúda, jovem ou adulto, mas gente em permanente processo de busca. Gente, 

formando-se, mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando, [...]. (FREIRE, 1996, p. 

163). 

 

Diante disso, instaurar a Justiça Restaurativa Pedagógicana lida com casos de Bullying é 

buscar evitar práticas que se preocupam em encontrar o culpado, julgá-lo e puni-lo, o que possuem 

como resultado final estigmatizar os valentões, o que não os leva a refletir sobre a violência que 

cometeram. Indo em outra direção, a Justiça Restaurativa Pedagógica por meio de um processo 

pedagógico restaurativo pode suprir as deficiências biopsicossociais das vítimas, dos valentões e 

dos espectadores, levando-os a refletirem sobre toda a trama, e sobre os dramas e traumas que ela 

provoca. Nesse caso, é possível que os valentões assumam suas responsabilidades diante das 

violências que cometeram. 

O processo pedagógico restaurativo, que pode acontecer por meio de círculos de conversa 

fomentados por diversos instrumentos pedagógicos, busca a reflexão sobre a situação, o 

reconhecimento dos papéis, o reconhecimento das atitudes e dos danos causados, a sensibilização 

de todos e, por todos e, gerando uma possível reconciliação, ou seja, movimento de afetos e 
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afetações = movimento de restauração. Talvez assim, com uma educação preocupada em restaurar, 

não tomemos mais (pura utopia) conhecimento de casos como o da última narrativa, apresentada a 

seguir. 

 

Narrativa 20 – Caso 3 - Eu hoje tenho 50 anos, sou professora, e tenho muitas histórias 

para contar de meus alunos, mas vou optar por contar a minha própria. Sempre sofri 

bullying na minha infância e adolescência, e sofri bullying até na faculdade. Não sei bem 

o que levou aquele garoto a me odiar tanto. Me perseguia como um louco. Foram ataques 

físicos, psicológicos, verbais, morais, sexuais. Começavam dentro da escola e terminavam 

no caminho de casa. Chegaram a quebrar meu braço duas vezes, uma por me defender e, 

outra quando dois adolescentes seguravam meus braços violentamente, enquanto era 

abusada sexualmente pelo meu agressor que me perseguia constantemente. Neste dia 

cortaram meu cabelo, me arranharam e, me obrigaram a tomar seus espermas. Eu tinha 

apenas 12 anos e, eles 16, por causa disso, traumatizada e envergonhada, provavelmente, 

nunca me casei. A violência foi tamanha que chegou a abrir a pele da minha virilha, 

cicatriz que permanece e, sou obrigada a vê-la todas as vezes que tomo banho. Era sempre 

o mesmo, com o apoio de outros dois que sempre o acompanhavam em seus delírios e 

perversidade, me cuspiam, quebravam minhas coisas. Meus pais nunca ficaram sabendo, 

quando me viram com o braço quebrado, eu disse que tinha tentado me matar. Acho até 

que os outros olham para o meu rosto e me veem como uma pessoa fraca, assim uma 

possível vítima de suas tramas. Sofri muito em silêncio e sozinha. Por causa disso, minha 

maior amiga foi e, é a solidão. Os ataques dos meus algozes me causaram dores e feridas 

que estão abertas até hoje, e não sei se um dia elas serão fechadas. Me tornei uma mulher 

triste, amargurada, e quando estou dando aulas, coloco uma máscara para que meus alunos 

e as outras pessoas que trabalham comigo não consigam ver a dor que se estende até a 

minha alma. Tenho um caderno que escrevo a história da minha vida, e nele narro todas 

as cenas das vezes que fui ultrajada, humilhada e violentada. Entre suas páginas já 

amareladas, é possível ver as manchas das lágrimas que escorriam e caiam do meu rosto 

enquanto eu escrevia. Entre linhas é possível enxergar as quantas vezes que em silêncio 

pedia socorro. Me identifico muito com um poema de Manoel de Bastos que se chama “O 

Apanhador de Desperdícios”, pois é o que me tornei e, o que faço para compor meus 

silêncios: escrevo. (Pesquisa da Autora / 2021). 

 

Decidi não comentar esse caso, pois tudo que eu pensar não irá condizer com a complexa 

rede de interpretações e entendimento que essa narrativa pode ter. Deixo em aberto para os leitores 

como possibilidade de reflexão, para levantarem novas, sensíveis e possíveis interrogações. 

Entre lágrimas e, em silêncio, dedico a todos que em silêncio usam as palavras para 

sonorizar o silêncio que grita, e que no presente vivem a apanhar os cacos de uma vida do passado, 

imaginando um futuro que se quer esquecer. 

Para vocês! 

 

“O Apanhador de Desperdícios” de Manoel de Barros. 

 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 
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fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

 

Entendo bem o sotaque das águas 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis 

. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 

Eu fui aparelhadopara gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restoscomo as boas moscas. 

 

Queria que a minha voz tivesse um formatode canto. 

Porque eu não sou da informática:eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 
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CONCLUSÃO 

 

NARRATIVAS DO BULLYING 

ENTRE DRAMAS E TRAMAS VAMOS INDO! 

 

 

                                                                                                             Bullying Moral 

 

                                                                                                       Imagem 5 – Google Imagens – Editada pela Autora 

 

 

O Bullying, bem como os dramas e os traumas que provoca, além das tramas, das quais se 

origina, apesar de serem conhecidos não são compreendidos pela maioria das pessoas, e pensamos 

que por não possuirmos uma tradução para o português, essa falta ou má compreensão acaba sendo 

potencializada. Uma compreensão que deveria qualificar ou distinguir comportamentos agressivos 

no território escolar, em geral, verbais ou físicos, acaba os vendo como natural e, em alguns casos, 

como uma simples brincadeira. Atitudes usadas pelos valentões, como: abuso de poder, 

intimidação, arrogância, piadas ofensivas, etc., acabam sendo entendidas como comportamentos 

de determinada fase etária, o que revela o contraditório, visto que, todas as fases etárias praticam 

o Bullying, o que reforça a ideia de que o Bullying é a busca da afirmação de força e poder, e de 

relações de interesse. 
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Realizar um trabalho que procura identificar os estudantes que participam direta ou 

indiretamente desses “dramas e tramas” é primordial, no sentido de planejar ações estratégicas 

efetivas e afetivas contra esse tipo de violência. Essas ações devem primar por conscientizar em 

relação às diferenças entre o que é Bullying e, o que é brincadeira. Na brincadeira, todos se 

divertem, enquanto no bullying somente quem agride ou alguns dos que assistem se “divertem” ou 

se “satisfazem”. É necessário ter clareza e assertividade no que tange a afirmação de que Bullying 

não é brincadeira, não é zoação, e de fato é uma violência. Portanto, é impossível que uma pessoa 

aceite “brincadeiras” que as colocam no lugar do objeto (brinquedo) para que outras pessoas 

possam “jogar” com seus corpos, seus sentimentos, suas emoções, suas diferenças, sua 

humanidade. 

Cabe lembrar, que os eventos de Bullying podem se concretizar por múltiplas formas: física, 

psicológica, simbólica e institucional. Esse tipo de violência pode acontecer de forma sutil ou 

explícita, negando direitos, e negando a própria condição humana dos envolvidos. 

Podemos definir violência, de modo geral, como toda forma de naturalizar, coagir, 

constranger, torturar, ferir, brutalizar, violar, transgredir pela força ou pelo poder, subjetiva ou 

objetivamente, consciente ou inconscientemente, explícita ou implicitamente a natureza, a 

espontaneidade, a vontade, a liberdade, a humanidade, os direitos, à integridade física e mental de 

alguém o desqualificando, inferiorizando-o ou desvalorizando-o de forma expressiva, instrumental 

ou por padrões estetizantes. Infelizmente, dificilmente vamos “[...] escapar dela 

contemporaneamente, tendo em vista que a mesma nos rodeia insistentemente, em vários locais, 

situações e momentos quase sempre inesperados [...]” (SANTI, 2013, p.153), como o Bullying na 

escola. 

Diante desse contexto, existe a possibilidade de o Bullying estar se tornando um tipo de 

violência crônica sem solução, tal qual a violência estrutural, da qual é reflexo. De igual modo, 

como consequência, há a possibilidade que essa cronicidade do Bullying gere sujeitos violentos, 

produtores e reprodutores de comportamentos violentos e, legitimadores das ideias fascistas e 

supremacistas, posto que nossa sociedade capitalista é atravessada subjetivamente por discursos e 

objetivamente por práticas sociais que validam qualquer tipo de violência. 

Precisamos nos indignar frente aos eventos de Bullying que podem gerar processo 

subjetivos que atravessam os processos de ensino e aprendizagem de quem sofre, pratica ou assiste, 
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especialmente, com as crianças. 

Naturalizar ações violentas, fundamentadas por ideias fascistas, pode formar futuros adultos 

adoradores da violência. Por isso, sem titubear, devemos lutar contra todas as formas de violência 

que subjetivamente vão sendo introjetadas em nossas mentes como natural, contra “[...] todas as 

formas de fascismo, desde aquelas, colossais, que nos rodeiam e nos esmagam até aquelas formas 

pequenas que fazem a amena tirania de nossas vidas cotidianas [...]” (FOUCAULT, 1977, p. 4), 

como o Bullying. 

As vítimas, chamadas de “alvos” por alguns estudiosos, na maioria das vezes, são pessoas 

consideradas fracas física ou psicologicamente ou que apresentam algum tipo de “marca”, que as 

coloca em destaque diante dos outros estudantes, enfim, qualquer peculiaridade que saia do padrão 

imposto e aceito por convenções sociais, tais como: negritude, deficiência, origem social, opção 

sexual etc. Contudo, se investigarmos a fundo quem trama – os valentões e, quem assiste – os 

espectadores, vamos perceber que o sofrimento vai além das vítimas. 

As vítimas, quase sempre, são os estudantes que optam por certo afastamento social, e por 

isso não se socializam, raramente participam de grupos, possuem poucos vínculos de amizade, 

alguns escolhem ter amizades de pessoas adultas. Apesar de não ser regra, muitos são tímidos e, 

essa timidez pode ser a provável causa do isolamento social. A timidez também dificulta a reação 

da defesa e não as deixam reagir quando são agredidas. 

Os valentões são, na maioria, mais fortes e mais velhos que as vítimas, e em alguns casos, 

ganham a conivência de um grupo que o segue, e o auxilia. Os valentões conseguem persuadir com 

facilidade e lideram como ninguém. Podem ser meninos ou meninas, mas cabe dizer que os 

meninos se envolvem mais com os eventos de Bullying. Nesse caso, os meninos cometem mais o 

Bullying físico e, as meninas o psicológico, é o que afirma Silva (2010). 

Já os espectadores são os estudantes que assistem as tramas do Bullying, em alguns casos, 

lhes causam “prazer” ou “satisfação” ou “medo”, optam pela neutralidade, principalmente, por 

medo. De igual modo, os espectadores, como as vítimas e os valentões, também possuem seus 

dramas e seus traumas. É presumível que o drama mais vivenciado por eles, é sentir impotência ou 

culpa pelo motivo de não conseguirem fazer nada para ajudar a vítima, por temerem se 

transformarem em vítimas também, seguido pelo fato de alguns sentirem quase até prazer ao 

assistirem os eventos de Bullying, por isso, esses podem se transformar em novos valentões, pois 
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o prazer lhes provoca atração pela “fama e respeito” que os valentões conseguem obter através do 

Bullying. 

Portanto, é inegável, que as vítimas, os valentões e os espectadores precisam de cuidados 

para que possam restaurar suas mentes, seus sentimentos, seus corpos, bem como, o 

desenvolvimento cognitivo e intelectual, evitando-se que as tramas do bullying tornem-se uma 

imensa “bola de neve” que não para de crescer, prejudicando todo o processo ensino aprendizagem 

de todos em todos. 

De fato, o Processo Ensino Aprendizagem, por si só, já se compreende como um processo 

complexo para cada sujeito, visto a multiplicidade de personalidades, temperamentos e 

experiências que esses possuem. Imaginemos então, como esse processo se torna complicado para 

o sujeito que se envolve ou é envolvido nas tramas do Bullying, não importando o seu papel nesse 

processo. Todo o Processo Ensino e Aprendizagem de todos os participantes envolvidos ou que se 

envolvem nas tramas do Bullying serão afetados, por alguns subjetivamente (desejo), enquanto que 

por outros objetivamente (inteligência), ora diretamente, ora indiretamente.  

Ao apresentar reflexões sobre as narrativas colhidas na Pesquisa: - “Narrativas do Bullying 

– Conta-me Seus Dramas! Conta-me Suas Tramas! -” pude me aproximar dos sentidos e 

sentimentos que o Bullying promove e que foi discorrido em teoria ao longo desse trabalho.  

Ao longo do terceiro capítulo, essas narrativas proporcionaram materialidade ao que até 

então estava exposto em enunciados teóricos. Como estamos passando por momentos de 

distanciamento optamos por fazer a nossa pesquisa de forma estratégica. Para chegarmos aos 

objetivos que queríamos, realizamos a seguinte trajetória: produzimos um questionário aberto com 

apenas quatro perguntas e, colocamos no googleforms, que foi postado em alguns grupos de 

discussão de educadores para serem respondidos anonimamente. 

Espero que essa pesquisa tenha provocado novos questionamentos, como autora, me fez ver 

que os sujeitos que já passaram pelas tramas do Bullying, não importando seus papéis, sejam como 

vítimas, valentões ou espectadores, lidam com esses eventos de forma traumática, sempre deixando 

marcas que levam consigo ao longo da vida. O Bullying atua na subjetividade interfere 

objetivamente da realidade, fazendo uma ponte entre a realidade que vivem com a realidade que 

gostariam de viver. Esse movimento produz sofrimento e desesperança para todos, talvez em graus 

de intensidade diferentes, entre um e outro ator, caso queiramos “mensurar” seus sofrimentos, mas 
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ouvir as narrativas, mais do que umaestratégia metodológica de pesquisa (mais humanizada), 

puderealizar reflexões profundas que fez emergir memórias subterrâneas de quem narrou, mas que 

acredito ter produzido experiências empáticas para quem leu. Só espero que essa experiência 

sensibilize, ainda mais, nossos educadores para a seriedade desse fenômeno que muitas vezes é 

naturalizado no contexto da escola. 

As narrativas constituem fontes ricas de pesquisa, pois quem narra, ao narrar pode “[...] 

destacar situações, suprimir episódios, reforçar influências, negar etapas, lembrar e esquecer, tem 

muitos significados e estas aparentes contradições podem ser exploradas [...] (CUNHA, 1997, p. 

186), e sobre esses elementos podemos realizar profundas reflexões com o outro e não sobre o 

outro. Por isso, há a necessidade, de quem pesquisa, de observar atentamente ao que é narrado, e 

procurar refletir com os sujeitos suas narrativas, para que tenhamos a possibilidade de explorar 

compreensões e sentimentos não ditos ou mostrados, os quais podem esclarecer o que se está sendo 

investigado, e assim produzirmos conhecimento, revendo e tecendo novos conceitos. 

Assim, o processo de investigação sobre o Bullying, no sentido qualitativo pôde confirmar 

o fato de que quando o sujeito relata a realidade, aquilo que experimentou, está ao mesmo tempo 

produzindo história de si para os outros e, com os outros, o que podemos chamar de produção 

coletiva de conhecimento. 

O meu desejo com essa pesquisa foi de que os sujeitos, ao narrarem suas histórias, suas 

decepções, seus dramas, seus traumas e, até suas tramas sobre o Bullying, acabassem por falar de 

suas esperanças, seus sonhos, seus desejos, gerando um movimento subjetivo que produz, ao 

mesmo tempo novas possibilidades, novas perspectivas, novos conhecimentos, novas teorias sobre 

esse tipo de violência, e assim, quem viveu, quem pesquisou e quem ler sobre o Bullying, possam 

se unir no sentido de criar meios eficazes de combater essas práticas violentas nas escolas, não com 

castigos que reproduzem a violência, mas por afetos e afetações que demostrem que a ética da vida 

humana é aquela que respeita e legitima o outro em sua diferença como parte daquilo que somos. 

Ou seja, só somos o que somos porque temos a diferença de um outro como referência para si, para 

que saibamos de fato quem somos. O cuidado de si, portanto, pressupõe o cuidado de um outro que 

não sou eu, pois sem esse outro não existimos e estamos reduzido a nossa mesmice.  

Nas narrativas ouvidas percebemos o interesse e vontade de se trabalhar no sentido de 

encontrar possíveis soluções para tratar ou amenizar os efeitos negativos provocados nos atores 
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que vivem ou participam dos eventos de Bullying, além, é claro, de fornecer subsídios para 

incrementar a luta contra esses eventos violentos. 

A Justiça Restaurativa (refletida no capítulo II) pode ser um caminho interessante, 

principalmente, se for embasada e encaminhada por ideias educativas freirianas, por isso, vamos 

passar a chamá-la de Oficina Pedagógica de Justiça Restaurativa, nesse caso, os educadores, além 

de se reconhecerem como participantes da oficina, devem procurar desenvolver a habilidade da 

escuta, do ouvir, possibilitando a vez e a voz do outro, e esse outro são a vítima, o valentão e os 

espectadores. É uma ação horizontal de partilha de sentimentos e reconhecimentos, entre os 

participantes, o que não aconteceria, caso a ação fosse planejada e executada com um viés vertical, 

onde sempre encontramos os “donos da verdade”, que procuram os errados para submetê-los a uma 

pena ou culpa. 

A Oficina Pedagógica de Justiça Restaurativa pode ser usada na luta contra as afetações 

negativas que as tramas do Bullying provocam na vida de todos os envolvidos no fenômeno. Seu 

funcionamento se dá por meio de uma abordagem que pode envolver todos os envolvidos nas 

tramas do Bullying. Basicamente, se desenvolve da seguinte maneira: reunir os participantes em 

círculo, e que esse círculo seja um espaço para que todos se auto expressem, por meios de processos 

inclusivos e cooperativos, pode ser usado diversos instrumentos disparadores de reflexão. 

A Oficina Pedagógica de Justiça Restaurativa pode ser capaz de promover momentos de 

sensibilidade, reflexão e altruísmo sobre e sob o outro, podendo dar a chance de identificar com 

mais facilidade as causas das tramas, dos dramas e dos traumas, podendo de certo modo, tratar os 

sintomas do Bullying. É um caminho possível para envolver todos os envolvidos nas teias das 

tramas do Bullying, na tentativa de restaurar ou criar laços de relacionamento e confiabilidade 

social que foram quebrados. 

Cabe dizer, que não estou aqui afirmando que os valentões não precisam ou devam ser 

“penalizados”. Contudo, ao invés de punição, talvez seja interessante os levarmos a reflexão sobre 

seus atos, o que pode conscientizá-los sobre a necessária responsabilização desses atos.  

Ao longo dessa monografia a intenção foi de que entre concepções e conceitos, histórias e 

enredos, narrativas e escritas, palavras e letras, pudéssemos destacar o predicado e, não o sujeito. 

Tive como intenção provocar encontros subjetivos que se transformassem em afetos objetivos, 

despertados pelo simples fato de “ouvir” narrativas potentes que provocam reflexões teóricas 
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profundas com e, não sobre o outro que sofre e, que em alguns casos nunca foi ouvido. 

Chegamos então ao último parágrafo dessa monografia, sendo que essas últimas palavras 

de conclusão, não encerram o assunto, demonstrando que tudo que escrevi e refleti não são 

verdades absolutas. Na verdade, que minhas reflexões sirvam como ponto de referência para novas 

indagações sobre o instigante e intrigante tema Bullying. Então, entre tramas, dramas, traumas e 

lutas, vamos indo! O que podemos levar como aprendizado por esses nossos caminhos são as 

afetações desse trabalho, que se preocupa em reverberar mais as suas incompletudes que seus 

encerramentos. 
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