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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa tem como foco de estudos os bullies. Para tal, apresenta um amplo 

quadro de casos de bullying no Brasil e no mundo, estudados por pesquisadores diversos e 

ocorridos em ambientes físicos e virtuais. Analisa questões como agressividade, violência, 

preconceito, indústria cultural e instituição escolar. Realiza um levantamento semântico dos 

termos das agressões verbais dos bullies apontando preconceitos subjacentes, investiga qual o 

discurso social por trás dos atos de bullying, busca relações entre essa espécie de violência e 

os valores ditados pelos meios de comunicação. Elenca e analisa características dos bullies a 

partir de pesquisas e de duas obras cinematográficas, delineia seu perfil associando-o ao do 

herói grego, no que concerne ao termo arete e suas implicações e analisa o bullie pela ótica da 

temática da guerra.   

 

 

 

Palavras-chave: 1. Bullying. 2. Violência. 3. Educação. 4. Preconceito. 5. Herói Grego. 6. Arete. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objeto de estudios los practicantes de amenaza y acoso 

escolar. Para tal, presenta un amplio cuadro de casos ocurridos en Brasil y en el mundo, 

estudiados por investigadores distintos en los entornos físicos y virtuales. Analiza cuestiones 

como agresividad, violencia, prejuicio, industria cultural y institución escolar. Realiza un 

levantamiento semántico de los términos de las agresiones verbales de estos sujetos 

apuntando prejuicios subyacentes, investiga cual es el discurso social por detrás de los actos 

de amenaza y acoso escolar, busca relacionar este tipo de violencia y los valores dictados por 

los medios de comunicación. Lista y analiza características de estos sujetos desde 

investigaciones y dos obras cinematográficas, dibuja su perfil asociando con lo del héroe 

griego, en lo que tiene relación con el término arete y sus implicaciones. Analiza el 

practicante de amenaza y acoso bajo la óptica del tema de la guerra.  

 

   

  

Palabras-clave: 1. Amenaza y acoso escolar. 2. Violencia. 3. Educación. 4. Prejuicio. 5. Héroe 

griego. 6. Arete. 
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INTRODUÇÃO 
     Esta dissertação focaliza o bullying, em busca de dois objetivos: o primeiro trata-se do 

delineamento do perfil de seu ator, o bullie, a partir de pesquisas realizadas por outros 

pesquisadores em âmbito nacional e internacional, e de duas obras cinematográficas: 

“Bullying, provocações sem limites”, do cineasta espanhol Josetxo San Mateo, do ano de 

2010, por sua fidelidade ao tema, e “O senhor das moscas”, versão de 1990, do cineasta Harry 

Hook, pela temática da guerra. O segundo objetivo é estabelecer uma comparação com o 

perfil do herói grego. 

     Dentre tantos perfis de heróis, a escolha pelo herói grego justifica-se pelo fato de que este 

pautava sua conduta pelo conceito de arete, que especialmente nos interessa, e pelo fato de 

que o praticante de bullying entrega-se à sua “tarefa” com tanta dedicação e persistência 

quanto os heróis épicos o faziam. Prova disto é a quantidade de semelhanças que se pôde 

apurar entre ambos. O que nos impeliu a este estudo, no entanto, era a intuição de que algo 

que os distanciava seria, verdadeiramente, relevante. E, tal qual o personagem que se põe a 

caminho de uma descoberta, pusemo-nos também, arriscando-nos a descobrir, no fim de todo 

o percurso, que o pote de ouro na ponta do arco-íris tratava-se de mera ilusão ótica.   

     No entanto, segundo Feijó (1984), referindo-se à tarefa de escrever sobre o herói, 

“Arriscamos quebrar a cara num tema tão delicado, mas também temos a chance de fazer uns 

acertos de contas com nossas ilusões”. E esta tarefa era por demais arriscada, pois também 

pretendemos incursionar pelo tema da violência escolar, estabelecendo entre ambos uma 

relação. Mas como lutar contra uma forte intuição, um impulso que persistia desde a 

descoberta acadêmica, durante a graduação? Havia algo a ser revelado, se não sobre o sujeito 

de pesquisa, sobre si própria. E qual a maior odisséia humana, senão a de mergulhar fundo em 

si mesmo, desvendar seus recônditos, arriscar-se a ser a bússola de seu próprio percurso? Pois 

que toda pessoa só se reconhece a partir do outro, ou, em outras palavras, “O eu só se existe 

em diálogo com os outros, sem os quais não se poderá definir” (Bakhtin, 1992).  

     A problemática desta pesquisa surgiu e foi-se definindo gradualmente durante o curso de 

Letras, até o ponto em que ideias e reflexões inerentes ao projeto de mestrado surgiram e se 

consolidaram - apontando ainda para um futuro doutorado sobre o mesmo tema - como 

resultado da influência exercida principalmente pelas aulas de “Ética e Cidadania” e 

“Educação e Alteridade”, além do interesse pessoal desta autora pelo tema.  

     Ainda durante o quinto semestre da graduação, participou do grupo de estudos “O 

Discurso Pedagógico de Paulo Freire”, cujos estudos evidenciaram suas raízes ligadas a 

questões sociais, de injustiças, preconceitos e relações de poder, sob a coordenação da Profa. 
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Dra. Maria Lúcia Vasconcelos, a quem teve por honra como orientadora em seu TGI, com o 

tema “Bullying e preconceito”, e posteriormente em sua banca de qualificação. 

     Seu histórico tornava-a propensa ao mestrado em Letras, contudo, sua base teatral conduzi-

la-ia, indefectivelmente, ao programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da 

Cultura, onde se depararia com um campo mais versátil, e bastante adequado à sua 

personalidade e interesses. Impulsionada novamente pelas questões sociais, os variados temas 

estudados confluíram em um projeto multidisciplinar, de âmbito educacional, sem, contudo, 

deixar de observar a importância da história cultural sobre este.  

     Durante pouco mais de um ano este trabalho esteve sob a orientação da professora Elcie 

Masini, e em suas últimas etapas, sob as mãos do professor Martin Cezar Feijó, que a auxiliou 

na tarefa de cumprir um cronograma curtíssimo, após uma negativa do CEP (Comitê de Ética 

em Pesquisa) da UPM, pois a ideia inicial tratava-se de pesquisar concepções de menores de 

idade. A primeira negativa do CEP teve implicações sobre o cronograma e levou a mudanças 

nos procedimentos metodológicos para se conseguir levar a cabo o objetivo central desta 

investigação: um estudo sobre o perfil do bullie, ator dos atos de bullying, sob a ótica da 

comparação de suas características com a arete grega – exercício maior do herói. Para 

realizarmos este estudo, contudo, era imprescindível ter em conta o contexto social atual em 

que se localiza o bullie. Neste redirecionamento metodológico, houve também a troca de 

orientador e a pesquisa passou, então, a ter um caráter mais bibliográfico e reflexivo. 

     A autora julga-se privilegiada, por ter sido orientada por dois grandes profissionais, um da 

área de educação, e outro da área de história cultural, e por ter contado não com dois, mas 

quatro professores em suas bancas, o que considera deveras enriquecedor. Deixa, portanto, 

como sugestão à Universidade Presbiteriana Mackenzie, a implantação de um sistema de co-

orientação, possivelmente mais adequado a este mestrado, por se tratar de um programa 

multidisciplinar. 

     A definição deste tema de pesquisa deu-se de forma perfeitamente coerente com seu 

histórico, de sensibilização com questões sociais, a partir do próprio histórico familiar, de pais 

envolvidos com a Teologia da Libertação, o que lhe despertou interesse pelo Teatro do 

Oprimido aos treze anos de idade, pelas ruas de Ribeirão Preto, atividade coordenada por 

professores da USP desta cidade, e que, ao denunciar outras injustiças, não mais possibilitou 

tapar os olhos, passando então, o mundo, a ser visto de forma crítica, frente ao cenário em que 

o ser humano se encontra.  

     Cenário que permite atuação de protagonistas e antagonistas, que por vezes revezam-se 

nos papéis de opressores e oprimidos, “bandidos” e heróis”– e que levanta questões sobre 
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modelos e valores disseminados socialmente e reproduzidos pelos jovens em seu contexto 

mais importante: a escola. Que qualidades estão visíveis, ausentes ou latentes na juventude 

que luta pelos corredores escolares? Que luta é essa, cujos “guerreiros” parecem desconhecer 

seus generais e cujos louros parecem tão voláteis e diáfanos que os impelem a sucessivas 

contendas em busca da conquista de um território que eles nem mesmo sabem qual é, e do 

qual não poderão desfrutar senão por breves momentos? 

     Nas últimas décadas, o Brasil e o mundo têm vivenciado situações escolares estarrecedoras 

e inimagináveis em outras épocas. Do excesso de disciplina escolar e do respeito submisso 

aos mestres, passou-se gradativamente a situações, muitas vezes, de caos nos relacionamentos 

entre educandos e educadores, e dos primeiros entre si. As normas sociais e escolares foram 

se modificando, tornando-se mais flexíveis, o ambiente escolar foi abandonando a atmosfera 

obscura, mais condizente com a Idade Média, em que quase tudo era proibido, inadmissível 

ou revestido de uma aura pecaminosa, e se modernizou, adotando maior liberdade nas 

relações aluno-professor e aluno-aluno. Vivemos uma época em que se apregoa a liberdade de 

expressão.  

     Tal liberdade, todavia, tem desembocado, já há algum tempo, nas águas revoltas - e não 

menos obscuras – da violência que grassa pelo mundo, e não poupa nem alunos, nem 

professores, transformando o ambiente educacional em campo de guerra. Uma guerra que, de 

tão banalizada, passa despercebida por muitos, mas que tem produzido frutos abundantes e 

amargos. O bullying é um destes frutos, que tem lançado seu sabor na boca de alunos que são 

vitimados por colegas. Emoldurado por um invólucro inglês, o fenômeno talvez possa parecer 

distante de nossas vidas, como se quebrasse a próxima esquina, tornando o universo escolar 

seguro, tranqüilo e confortável, ou como se observado através das telas, se tornasse mero 

objeto de ficção.  

     Notícias, na imprensa, na televisão e na internet, sobre a violência nas escolas brasileiras e 

de todo o mundo, entretanto, têm evidenciado que ele está mais próximo do que desejaríamos. 

Nesse sentido têm surgido inúmeras publicações descrevendo situações e problemas que 

enfrentam as vítimas e testemunhas do bullying.  

     A presente pesquisa propôs-se, então, a focalizar esta problemática de outra perspectiva: a 

do bullie – aquele que pratica o bullying, relacionando seu perfil ao do herói guerreiro e, por 

sua vez, em busca das possíveis raízes culturais que possam estar imbricadas na formação do 

bullie. Busca, pois, iluminar o que se esconde por trás do termo: que grita, diariamente, em 

diversas línguas, o seu pedido de socorro, sufocado pelos atos que são praticados sob o jugo 
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da crueldade; propõs-se a investigar o que move alguém a praticar esse ato e subjugar uma 

pessoa com quem convive.  

     Mesmo antes de se graduar em licenciatura, ainda sem nenhuma denominação específica, 

este tema era uma preocupação. A violência social era patente, o funil estreitou-se ao notar 

que as escolas – micro-sociedades – não eram menos violentas. Que mundo se estava criando? 

Que mundo era possível construir?  

     Estas perguntas começaram a surgir durante o curso de licenciatura, porém de forma 

insuspeita. Observando as relações em sua classe, fora dela e, para qualquer lado que olhasse, 

o reflexo que via era o mesmo: relações desiguais de poder, entre iguais. De fato, as relações 

desiguais e a opressão, sempre foram seu desconforto no mundo, em outras palavras, seu 

“mal-estar”, e o que a motivavam a agir. Desta forma, questionando os professores e a si 

mesma, passou a acreditar ser possível plantar sementes de uma sociedade mais justa, com 

cidadãos melhores. A instituição educacional - campo minado de energias, anseios, emoções, 

carências – e as implicações da mídia sobre ela levaram a questionamentos sobre o que 

poderia constituir um local de plantio. Assim, a escola e a sociedade - no tocante à mídia e 

seus modelos e o praticante de bullying, definiram-se como foco e sujeito de investigação. 

     Não pretende esta pesquisa solucionar as questões do mundo. Busca, simplesmente, ao 

delinear características dos envolvidos em situações de bullying escolar, em específico o 

praticante de tais atos; ao levantar, compreender e analisar quais são suas características; ao 

interpretá-las, frente aos objetivos da escola, quiçá, levar a reflexões sobre o que pode estar 

presente e ausente na formação desses jovens. Espera, ao apontar ausências, contribuir, 

futuramente, com o nascimento de um novo modelo escolar, fundamental para o 

aproveitamento da energia e agressividade construtivas, próprias de todo ser humano.  

     Teve, pois, esta dissertação, os objetivos que se seguem. Geral: elencar e analisar 

características que delineiam o perfil do praticante do bullying (bullie) a partir de dados reais 

e de duas obras cinematográficas. Específicos: elencar e analisar características do herói grego 

e estabelecer relação de seu perfil com o perfil do bullie. 

 
 
 
 
  



 

 15 

Capítulo 1 

1.1. Bullying – Descrição e relatos 

 
Há tempos são os jovens que adoecem. Há tempos o encanto 
está ausente e há ferrugem nos sorrisos. Só o acaso estende os 
braços a quem procura abrigo e proteção. 
 

Há tempos – Legião Urbana 
 

 
     Embora provavelmente tenha existido desde sempre, esta forma de violência intitulada 

bullying apenas recentemente começou a ser alvo de estudos de pesquisadores e de políticas 

educacionais no Brasil, e seu batismo se deu há cerca de vinte anos. Exatamente nesta década, 

1980, é que se localizam os primeiros estudos sobre o fenômeno bullying, cada vez mais 

debatido e focalizado pelos veículos de comunicação, inclusive, mais recentemente, pelo 

cinema, onde buscamos parte do material de análise deste trabalho.  

     Ao final da década de oitenta, o professor Dan Olweus (apud FANTE, 2005), da 

Universidade de Bergen, da Noruega, estudava casos de suicídio entre alunos das escolas de 

seu país, quando descobriu uma estreita ligação entre esses casos e a frequência com que os 

suicidas haviam sido vítimas de violência física, psíquica e emocional praticadas por colegas, 

dentro das próprias escolas.  

     Em seus estudos, o professor Olweus percebeu que os perfis de todas as vítimas eram 

muito parecidos: tratava-se de alunos tímidos, sensíveis, com dificuldade de relacionamento, 

baixa autoestima, e normalmente oriundos de lares desagregados. Também possuíam aspectos 

físicos ou culturais diferentes ou incomuns no meio social em que se encontravam.  

     Outro fator importante foi a caracterização da espécie de tortura que tais alunos haviam 

sofrido, e que apresentava, por sua vez, características bem específicas também: “agressões 

verbais e físicas, atitudes discriminatórias, isolamento social, entre outros, praticados com 

constância, e sem motivação aparente, por um aluno ou grupo de alunos”. Esta vem a ser, 

segundo o criador do termo, a definição de bullying. 

     Identificou-se, assim, a existência de um fenômeno frequente no meio escolar, em que as 

vítimas eram constantemente intimidadas e ameaçadas por um indivíduo ou um grupo 

agressor.  A este fenômeno, o professor Olweus deu o nome de bullying, por ser um termo 

originário do inglês, a partir do substantivo bully, que significa “valentão”. 

     Segundo a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência 

- ABRAPIA, (2006), apud Fante (2005) e, o termo bullying designa “atos intencionais de 

violência física e psicológica, praticados constantemente dentro de uma relação desigual de 
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poder entre alunos. É uma espécie de assédio que pode ser tanto físico quanto moral, através 

do qual determinados indivíduos submetem outros, e os humilham, agridem, ofendem, 

roubam, aterrorizam, e até, eventualmente, abusam sexualmente”.  

     Embora ignorado durante muito tempo, o bullying, hoje se sabe, tem sido causador de 

dramas pessoais e tragédias sociais. Para melhor ilustrar o que se afirma, citamos abaixo casos 

de bullying e cyberbullying ocorridos no Brasil e no mundo, alguns deles levantados e 

estudados pelo próprio professor Dan Olweus. Oriundos de páginas virtuais educacionais, 

jornalísticas e de relacionamentos, livros e pesquisas acadêmicas, descrevem, portanto, fatos 

que se passaram entre estudantes, e que utilizamos como base para nossa análise. Citados por 

outros pesquisadores, alguns desses casos suscitaram projetos de intervenção. 

 

Relatos de casos 

      1) “João Paulo, um garoto da 5ª série, onze anos, vinha sofrendo perseguições de alguns 

colegas porque não gostava de jogar futebol. Por ser tímido e sensível, chorava com 

facilidade, e não conseguia responder aos ataques de alguns companheiros de escola, 

passando a ser rejeitado pelos meninos da turma. Ninguém queria sua participação nos 

trabalhos em grupos ou nos jogos em equipe. Não tendo outra saída, aproximou-se de 

algumas meninas e, como resultado, ganhou o apelido de Bicha. Por isso, estava sendo 

perseguido e humilhado no horário do recreio, como passatempo de vários alunos agressores. 

João Paulo faltava às aulas com certa freqüência, alegando que estava doente, que tinha muita 

dor de cabeça e que não dormia direito. Seu aspecto era triste e deprimido. Parecia que estava 

sempre com medo de que algo ruim lhe acontecesse. Uma colega de classe disse para a 

professora que o menino estava pensando em mudar-se de escola, mas temia que lá também 

fosse alvo de gozações. Ele não sabia o que fazer nem como lidar com a questão. O fato é que 

estava sofrendo muito e queria unicamente que o deixassem em paz” (grifo nosso) (FANTE, 

2005, p. 31); 

     2) “Fernando, aluno da 3ª série, nove anos, sentia-se sozinho e abandonado. Sem amigos, 

não buscava ajuda de seus professores porque se sentia rejeitado por todos em decorrência de 

sua obesidade. Chegava a duvidar de que seus poucos amigos gostassem dele, ou de que 

tivessem algum interesse na sua amizade. Sentindo-se incapaz e ameaçado, buscou ajuda da 

direção escolar, pedindo que falassem com seus agressores sobre os apelidos que recebia, pois 

não agüentava mais ser chamado de Gordo” (grifo nosso) (FANTE, 2005, p. 32); 

     3) “Humberto, 16 anos, sentiu na pele o que é o terror na escola. Foi apelidado de Bob 

Esponja e Bombril por causa de seus cabelos crespos e do seu jeito calado e tímido. Aos 
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poucos foi se sentindo rejeitado e isolou-se da turma. Disse que, quanto mais os colegas 

caçoavam dele, mais se isolava e sofria. Expressou sua angústia dizendo que gostaria de 

desaparecer e nunca mais ouvir falar em escola” (FANTE, 2005, p. 32); 

      4) “Johnny, um menino tranqüilo de 13 anos, durante dois anos foi brinquedo de seus 

companheiros de classe. Os adolescentes importunavam-no para que ele 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); 

     5) “O aluno Philip C. foi levado à morte por culpa das intimidações e dos maus-tratos de 

que era objeto no pátio da escola. Enforcou-se depois de sofrer contínuas ameaças, empurrões 

e humilhações por parte de três companheiros de classe. Dias antes do exame, roubaram desse 

menino tímido de dezesseis anos, todas as suas anotações. Não podia mais resistir. Tinha 

medo de dizer para seus pais, por isso decidiu morrer. Ao regressar do colégio, enforcou-se 

com uma corda, na porta de sua casa” (FANTE, 2005, p. 38); 

     6) “Em 2004, um adolescente de 17 anos, de Remanso, na Bahia, também atirou contra um 

colega depois de ser ridicularizado na escola. Segundo o escrivão de polícia da cidade [...] o 

agressor comprou um revólver calibre 38, dias antes do crime. Por volta das 19h30 do dia 

quatro de fevereiro, ele foi até a casa de um colega de 14 anos, que o provocava na escola, e o 

matou. ‘Não sei por que, mas ele [o atirador] sofria muita humilhação na escola. Era muito 

tímido e foi ficando ‘escanteado’, com depressão. O menino que ele matou já tinha até jogado 

lama nele’, contou. Após atirar contra o colega, o rapaz seguiu para uma escola de informática 

para tentar matar uma professora da qual não gostava. Ao ser impedido de entrar por outra 

funcionária, ele disparou contra a cabeça dela, que também morreu” (BASSETTE, 2007); 

     7) Em seu livro, Cléo Fante (2005) também relata e estuda um caso noticiado pela 

imprensa brasileira: o caso de Edmar Aparecido Freitas que, depois de completar o ensino 

médio, então com 18 anos, comprou um revólver calibre 38 e disparou contra cerca de 50 

pessoas durante o horário de recreio da escola onde estudou, em Taiúva (cidade a 363 Km de 

São Paulo). Atingiu sete delas e depois se matou com um tiro na cabeça. Era vítima de 

bullying há onze anos, sofrendo chacota e sendo constantemente chamado de Gordo, Elefante-

cor-de-rosa e Vinagrão pelos colegas de escola; 

     8) “O estudante Cho Seung-Hui, 23, autor do massacre que resultou na morte de 32 

pessoas na Universidade de Tecnologia da Virgínia, em abril de 2007, nos Estados Unidos, foi 

vítima de bullying escolar. Segundo seus colegas disseram à NBC, ele era ridicularizado 
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durante o ensino médio por causa do excesso de timidez e “jeito esquisito de falar” 

(BASSETTE, 2007); 

      9) “Maria Carolina Belotti, de 15 anos, que mantém um blog junto com dois amigos, foi 

vítima do bullying virtual. 'Um amigo da escola, que não gostou de alguns textos que escrevi, 

deixou comentários grosseiros no blog. Fiquei chateada, pois toda a turma ficou sabendo. Se 

ele não gostou, por que não me disse pessoalmente?', conta. Depois do episódio, a jovem está 

mais cautelosa. 'Procuro não dar muitas opiniões on-line', diz” (CHACON, 2008); 

     10) “Só porque não ia com a cara de um colega de turma, o estudante mineiro Lucas 

Campos, achou que tinha o direito de criar uma página de um site de relacionamentos na 

Internet com todo tipo de ofensa e xingamentos, inventando apelidos” (KEILA; NOEMI, 

2007);  

     11) “Uma jovem de 16 anos com largas centenas de contactos no Hi5 foi, de repente, 

confrontada com constantes telefonemas. Veio a descobrir que as suas fotos se mantinham 

intactas, só que acompanhadas de mensagens descontextualizadas de cariz sexual. Os textos 

terminavam com o seu número de telemóvel. A jovem vivia aterrorizada que os colegas da 

escola descobrissem esse falso perfil, tratado por alguém que desconhecia, mas que tinha 

acesso ao seu contacto pessoal” (OLIVEIRA, 2008); 

     12) “Um fórum pornográfico foi utilizado por um aluno para fazer comentários insultuosos 

a uma professora. A docente viu a terra fugir-lhe debaixo dos pés. Vivia com medo que os 

seus alunos e colegas de profissão deparassem com as informações totalmente deturpadas 

sobre si” (OLIVEIRA, 2008); 

      13) “Outra jovem vítima de cyberbullying: o ex-namorado que não aceitava o fim da 

relação mudou-lhe a password de acesso ao Hi5, modificou todo o perfil da página, deturpou 

a orientação sexual, fez montagens das fotos, colocou o número de telefone de casa, enviou 

mensagens difamatórias a todos os contactos do seu e-mail” (OLIVEIRA, 2008);  

      14) Uma adolescente portuguesa de 13 anos foi obrigada, pelo namorado de 17 anos, a 

tirar fotos nua. Posteriormente, tais fotos passaram a circular na Internet, tornando-se o tema 

de conversa dos alunos das escolas secundárias da localidade de residência da jovem, 

tornando sua vida um verdadeiro tormento (MORAES, 2005); 

      15) A estudante de direito Thany Pollini conta: “Já fui chamada de baleia, de monstro do 

mar, elefante, essas coisas assim de pessoas cruéis. Fui ameaçada de apanhar [...], de ter meu 

carro riscado, fui ameaçada com telefonemas. Isso ao longo do tempo que eu uso a Internet” 

(CYBERBULLYING, 2008); 
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      16) A estudante universitária Daniele Vuoto, de Porto Alegre, também foi vítima do 

bullying virtual, sofrendo exclusão e humilhação no colégio. Chegou a ser internada após 

tentar o suicídio, e hoje mantém um blog dedicado ao combate a esse tipo de violência 

(CYBERBULLYING, 2008). 

     A mesma página virtual da revista Educare informa que o cyberbullying já fez vítimas 

graves na Inglaterra, inclusive com casos de suicídio. Inúmeras publicações, a televisão, a 

Internet têm retratado situações semelhantes, e o fenômeno causa problemas que vão além do 

que se poderia julgar como fato isolado a ser resolvido pela vítima e seus familiares. Trata-se 

de uma ferida a ser curada por todos aqueles que se autodenominam “cidadãos”, por simples 

questão ética. O homem não deve seguir sendo coisificado, posto que isto é o exercício de 

poder de uns sobre outros, seus iguais.  

O homem não é uma coisa e, se tentarmos transformá-lo nisso, podemos arruiná-lo. 
[...] O poder é a capacidade de transformar o homem numa coisa, porque 
transformamos um ser vivo num cadáver. O cadáver é uma coisa. O homem, não. O 
poder final – o poder de destruir – é exatamente o poder final de transformar a vida 
numa coisa. O homem não pode ser montado e desmontado novamente [...] (Fromm, 
1975, p. 140). 
 

     Da mesma maneira, crianças e adolescentes envolvidos neste tipo de violência não poderão 

ser “desmontados e remontados”. O bullying, ao promover a exclusão social e submeter suas 

vítimas à dor física e à tortura psicológica, leva a consequências como: baixo rendimento 

escolar, aumento no número de faltas, evasão, constante troca de colégio, a desistência de 

frequentar a escola, além de deixar uma triste herança para todos os envolvidos, pois não 

somente as vítimas diretas do bullying sofrem as consequências, mas todo o ambiente escolar 

é afetado, e estas conseqüências podem perdurar, por vezes, por toda a vida. 

Alvos, autores e testemunhas enfrentam consequências físicas e emocionais de curto 
e longo prazo, as quais podem causar dificuldades acadêmicas, sociais, emocionais e 
legais. Evidentemente, as crianças e adolescentes não são acometidas de maneira 
uniforme, mas existe uma relação direta com a frequência, duração e severidade dos 
atos de bullying [...]. Pessoas que sofrem bullying quando crianças são mais 
propensas a sofrerem depressão e baixa autoestima quando adultos. Da mesma 
forma, quanto mais jovem for a criança frequentemente agressiva, maior será o risco 
de apresentar problemas associados a comportamentos antissociais em adultos e à 
perda de oportunidades, como a instabilidade no trabalho e relacionamentos afetivos 
pouco duradouros (Lopes Neto, 2005, p. S168). 
 

     Com relação às pessoas com deficiência e necessidades especiais, deparamo-nos com uma 

agravante, no tocante ao seu direito à inclusão, posto que são, muitas vezes, inseridas no meio 

escolar, sem serem “incluídas” nem “integradas”, o que as coloca em posição desprivilegiada 

e frágil, em relação aos atos de bullying. “As crianças com deficiências físicas e necessidades 

educacionais especiais correm maiores riscos de se tornarem vítimas do bullying, riscos estes 

duas a três vezes maiores do que as crianças consideradas normais” (FANTE, 2005, p. 64). É 
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a dificuldade humana de reconhecer o diferente em função dos preconceitos sociais que 

atingem os mais diversos grupos. 

     Se um único ato discriminatório ou de agressão isolada provoca consequências negativas, 

o bullying, por seu caráter repetitivo, provoca-as de modo intensificado. As vítimas passam 

gradativamente a sofrer problemas psicológicos como medo, pânico, depressão, distúrbios 

psicossomáticos, como a automutilação, e, em muitos casos, quando não atentam contra a 

própria vida, podem atentar contra a vida de seus agressores, já que a autoestima se torna 

profundamente prejudicada. O atentado à vida é também reflexo da dissolução do apreço a 

ela; é como o último patamar em direção ao apagamento do prazer de existir. “Estes 

adolescentes costumam sentir vulnerabilidade, medo ou vergonha intensos e uma autoestima 

cada vez mais baixa, aumentando a probabilidade de vitimização continuada” 

(MIDDELTON-MOZ & ZAWADSKI, 2007 apud BANDEIRA & HUTZ, 1996). E esta 

manutenção dos papéis de agressor e agredido sustenta a violência, em especial aquela que 

diretamente nos diz respeito nesta investigação, intitulada bullying. 

     A partir da detecção e batismo do ato, tornou-se possível a conscientização da existência 

de um dos fenômenos mais cruéis que atingem crianças e adolescentes, e o início da 

intervenção nos casos desta espécie de violência. Um importante programa de combate foi 

implantado na Noruega, graças aos esforços do professor Dan Olwels (apud Lopes Neto, 

2005) e, desde então, o interesse pelo assunto vem crescendo mundialmente.  

O Programa de Prevenção do Bullying criado por Dan Olweus é considerado como o 
mais bem documentado e mais efetivo na redução do bullying, na diminuição 
significativa de comportamentos antissociais e em melhorias importantes no clima 
social entre crianças e adolescentes, com a adoção de relacionamentos sociais 
positivos e maior participação nas atividades escolares (Lopes Neto, 2005, p. S170). 
 

     Por sua importância em caráter mundial, e profunda relação com a qualidade da formação 

recebida e valores humanos e sociais imbricados, o bullying deve merecer atenção de toda a 

sociedade, em especial dos segmentos representados pelos profissionais das áreas da educação 

e saúde, posto que apenas o esforço coletivo será capaz de atuar efetivamente nas 

consequências já produzidas, mas também nas suas causas, não menos importantes.  

     O bullying estabelece relações desequilibradas, e estas afetam a dinâmica social, uma vez 

que provocam consequências sobre a saúde dos envolvidos. Dentre os fatores associados às 

relações estabelecidas em atos de bullying, está a autoestima, foco de pesquisa dos autores 

Bandeira e Hutz (2010), que apontam, sobre este tema, que 

o bullying tem sido considerado como um poderoso processo de controle social 
(Olweus, 1993). A vitimização pode ser considerada como um processo que ocorre 
na esfera coletiva, como um fenômeno social, em que a violência dos agressores é 
reforçada através da interação social entre os membros do grupo (Lisboa, 2005). O 
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agressor tem sido considerado como um indivíduo procurando poder e liderança 
dentro do grupo de iguais (Olweus, 1993). O agressor é aquela criança que age de 
forma agressiva contra um colega que é supostamente mais fraco, com a intenção de 
machucar, prejudicar, sem ter havido provocação por parte da vítima (Berger, 2007). 
 

      “O agressor frequentemente vê sua agressividade como qualidade, [...] sente prazer e 

satisfação em dominar” (BANDEIRA e HUTZ, 1996). Outra informação importante e 

bastante reveladora sobre que luta é esta encabeçada por este ator, é fornecida pela 

psicanalista e escritora Ana Beatriz B. Silva, a respeito da liderança e poder de influência que 

exerce sobre grupos, bem como da sua sede de dominar territórios cada vez maiores: 

Possuem em sua personalidade traços de desrespeito e maldade e, na maioria das 
vezes, essas características estão associadas a um perigoso poder de liderança que, 
em geral, é obtido ou legitimado através da força física ou de intenso assédio 
psicológico [...] Quando ele está acompanhado de seus “seguidores”, seu poder de 
destruição ganha reforço exponencial, o que amplia seu território de ação e sua 
capacidade de produzir mais e novas vítimas (SILVA, 2010, p. 43). 
 

     No Brasil, Fante (2005) foi pioneira nos estudos sobre este assunto, pela aplicação de 

projetos de intervenção para a prevenção do bullying no meio escolar. Segundo dados por ela 

registrados, no início da década passada havia uma diferença crucial entre as ocorrências 

relatadas no Brasil e no exterior: enquanto no exterior o maior número de casos se dava fora 

das salas de aula, no Brasil, seria justamente este ambiente que abrigaria a maior parte de tais 

ocorrências. Dados da ABRAPIA sobre a percepção dos estudantes quanto à prática de 

bullying escolar confirmam esta informação: “60,2% dos alunos afirmaram que o bullying 

ocorre mais frequentemente dentro das salas de aula”, e acrescentam dados: 

40,5% dos alunos admitiram estar diretamente envolvidos em atos de bullying, 
sendo 16,9% como alvos; 12,7% como autores e 10,9% ora como alvos, ora como 
autores; 80% dos estudantes manifestaram sentimentos contrários aos atos de 
bullying, como medo, pena, tristeza, etc. 41,6% dos que admitiram ser alvos de 
bullying disseram não ter solicitado ajuda aos colegas, professores ou família; entre 
aqueles que pediram auxílio para reduzir ou cessar seu sofrimento, o objetivo só foi 
atingido em 23,7% dos casos; 69,3% dos jovens admitiram não saber as razões que 
levam à ocorrência de bullying ou acreditam tratar-se de uma forma de brincadeira; 
entre os alunos autores de bullying, 51,8% afirmaram que não receberam nenhum 
tipo de orientação ou advertência quanto à incorreção de seus atos (Lopes Neto, 
2005, p. S166). 
 

     A outra forma adotada pelo fenômeno bullying, já citada neste trabalho, é aquela que faz 

uso das tecnologias interativas para ofender, agredir, segregar e discriminar suas vítimas. É o 

chamado cyberbullying, que ocorre, por exemplo, em páginas de relacionamento, como o 

Orkut, Facebook e Hi-5, e também já fez vítimas no Brasil e no exterior. Segundo a página 

virtual stopcyberbullying.org, o cyberbullying pode ser definido como  

o ataque de uma pessoa a outra, com o uso de tecnologias interativas, que podem 
incluir jogos on-line, e-mails, telefones celulares, mensagens de texto e outros 
dispositivos eletrônicos. Inclui ameaças de morte, envio de vírus, acesso a contas de 
e-mail, interrupção da participação de uma pessoa em um jogo on-line, 
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constrangimento intencional de alguém entre seus colegas, além de muitas outras 
ações (CYBERBULLYING, 2008). 

     Pesquisa da Pew Research apontou que, durante o ano de 2007, 32% dos adolescentes que 

faziam uso das tecnologias virtuais já haviam sido vítimas do cyberbullying. Até mesmo casos 

de “estupro virtual” foram detectados, dentre eles, um em 2007, no Second Life, e outro, no 

ano de 1993, no LambdaMOO, um antigo jogo on-line baseado em texto. As vítimas disseram 

que esses acontecimentos deixaram marcas emocionais, e o caso do Second Life chegou a ser 

investigado pela polícia da Bélgica. A revista eletrônica Miúdos Seguros na Net trouxe, em 

novembro de 2004, uma reportagem com o título “Valentões, Fanfarrões e Rufiões”, em que 

tratava das agressões virtuais praticadas por crianças. 

Lendo os adjetivos do título deste artigo, dificilmente os pensamos aplicados a 
crianças. [...] Basicamente o cyberbullying consiste na utilização das novas 
tecnologias de informação e comunicação com o objetivo de maltratar, provocar, 
intimidar, oprimir, ameaçar, atormentar, importunar, molestar e amedrontar. De 
acordo com alguns especialistas, à medida que as crianças abraçam a Internet e 
outras tecnologias de informação e comunicação, móveis ou fixas, o cyberbullying 
está a emergir como um dos maiores desafios enfrentados por pais e educadores 
(MORAES, 2004). 

     O artigo elucida quais as práticas mais comuns: mensagens de e-mails, SMS, IM, adotando 

apelidos semelhantes a fim de ofender, ameaçar e dizer coisas desagradáveis, atribuindo a 

culpa a outras crianças. E ressalta: 

Desta forma, algumas crianças e jovens estão assim a descarregar os seus ódios e 
frustrações em inocentes e sem realizarem os efeitos potenciais negativos que tais 
ações podem ter noutras crianças e jovens. Por outro lado, alguns dos conflitos que 
surgem on-line muitas vezes dão origem a comportamentos que podem chegar a vias 
de fato na vida real e vice-versa (MORAES, 2004). 

     Além disto, o envio de imagens via e-mail, IM, IRC, celular, blogs, newblogs, Websites, 

Fóruns, ou sua divulgação em redes como P2P, Kazaa, newgroups e outros, tem causado 

estragos. Geralmente são imagens de nus, ou outros tipos de imagens degradantes de crianças 

e adolescentes. Por vezes trata-se de montagens, mas, uma vez divulgadas, torna-se 

praticamente impossível reverter o processo. Outro aspecto é a presença de “votações”, para 

eleger “o mais feio”, “o mais gordo”, “o mais imbecil” da escola ou do grupo, além de outras 

mais agressivas e degradantes (MORAES, 2004).  

     As tecnologias, especialmente a internet, fazem parte, indefectivelmente, da vida dos 

jovens. Podemos considerá-la como os novos “pontos de encontro” em que a socialização dos 

jovens ocorre, e em que se dão as “construções identitárias”. Segundo pesquisa realizada por 

Abramovay et al 
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Os adolescentes são considerados os principais usuários de recursos de interação 
online, [...] envolvendo-se em interações que promovem a construção constante de 
identidades e novas formas de estreitamento de vínculos sociais. De acordo com 
Cristancho, Guerra & Ortega (2008), as tecnologias dão vazão aos dois principais 
espaços nos quais a juventude se desenvolve – o da educação e o do ócio ou 
recreação -, acrescentando que as comunicações via internet podem também adquirir 
uma lógica própria, haja vista que “as mensagens de texto, chat, blogs, facebooks e 
comunidades virtuais em geral representam determinadas formas de ‘fazer as 
coisas’, recriando a própria noção de sociabilidade” (ABRAMOVAY et al, 2009, p. 
401). 

 

     Entretanto, neste campo, depara-se com outra agravante em relação às facilidades e 

atrativos dos ambientes virtuais, no tocante à qualidade dos conteúdos acessados e os riscos 

existentes, como é o caso dos assédios de pedófilos e outros crimes, dos quais muitos jovens 

não sabem se defender. Segundo Abramovay et al, em pesquisa diagnóstica realizada sobre 

violência e convivência nas escolas do Distrito Federal, no ano de 2008, sobre este fator, as 

consequências do cyberbullying podem chegar a ser ainda mais drásticas do que as agressões 

ocorridas na outra espécie de bullying, por sua característica ágil e anônima ao mesmo tempo. 

 
Para Ortega (2007), a violência na internet tem efeitos graves para os que dela 
sofrem e que são diferentes daquelas violências decorrentes de interação face a face, 
remetendo a uma dinâmica própria. As vítimas não encontram lugares seguros onde 
possam cortar o contato com os agressores e, além disso, a agressão pode acontecer 
a qualquer momento, e os espectadores do ato agressivo se multiplicam de maneira 
surpreendente. A palavra escrita ou a imagem tendem a causar um dano maior, pois 
podem ser lidas ou vistas várias vezes, e os agressores podem permanecer em 
anonimato, mesmo quando conhecidos das vítimas, sendo muito difícil identifica-
los. Os efeitos do cyberbullying e ciberviolência podem ser ainda mais graves que os 
efeitos das agressões físicas, pois têm potencial muito maior de macular a imagem 
das vítimas e, de certa forma, é mais seguro para os agressores, os quais poucas 
vezes são descobertos, praticar atos violentos na internet (ABRAMOVAY, 2009, p. 
403). 

 
     A revista Nova Escola trouxe, em julho de 2010, uma reportagem sobre o cyberbullying, 

com destaques para alguns dos termos usados nas agressões, entre eles “nerd”, “babaca”, 

“ridículo”, “baleia”, “botijão de gás”, “rolha de poço”, “bagulho”, “viado”, “gay”, “bambi”, 

“pobre”, “nojento”, “sujo”, “pixaim”, “cabelo ruim”, entre outros termos carregados de 

preconceitos, como demonstraremos posteriormente. E destacou, em sua manchete: “Um 

xinga, o outro chora e o resto cai na risada”. Alguns talvez pudessem manifestar-se no sentido 

de afirmar que a violência não física, em especial aquela inerente ao bullying, quando restrita 

ao âmbito verbal ou virtual, embora negativa, não seja nenhum “bicho de sete cabeças”. 

Afinal, se não chegar à agressão física, não provoca dano, posto que não é violenta. Inclusive 

este tipo de agressão verbal é frequentemente associado a brincadeiras. Porém, dentre os 

termos que mais constantemente aparecem nas pesquisas sobre o bullying, havíamos 

destacado, durante a graduação, alguns dos mais significativos e recorrentes, e que utilizamos 
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na realização de uma análise semântica reveladora de preconceitos subjacentes. Esta análise 

foi ampliada e reorganizada nesta investigação, conforme Tabela 1. 

     São eles: “escuridão”, “noite”, “preta”, “feia”, “macaco”, “macaco-aranha”, “fedorenta”, 

“passa-fome”, “mariquinha”, “veado”, “bicha”, “filhote de urubu” (OLIVEIRA, 1994); “rolha 

de poço” – termo que aparecerá em capítulo posterior, quando falaremos sobre a indústria 

cultural -, “azeitona no palito”, “pau-de-sebo”, “nanico”, “criolo”, “doido”, “quatro olho”, 

“surdinho”, “tadinho”, “cegueta”, “mula manca” (AQUINO, 1998); “gordo”, “mongolóide”, 

“elefante cor-de-rosa”, “maricas”, “bicha”, “gay”, “bob esponja”, “bombril”, “vaca malhada”, 

“onça pintada”, “sapatão”, “sarnenta”, “feia”, “piolhenta”, “japonês”, “tolo”, “tonto” 

(FANTE, 2005); “espeto”, “bambi”, “quatro olhos”, “dumbo”, “pinóquio”, “cabeção”, 

“galinha”, “sapatão”, “mocréia”; “oferecida”, “metida” (BULLYING, 2008). 

     Especificamente quanto ao bullying virtual, estes são alguns dos títulos de páginas do 

Orkut encontradas em nossas pesquisas até o ano de 2008: “Eu odeio a Fabiana”, “Odeio a 

Rose”, “Eu odeio o Jorge – O Retorno”, “Eu odeio os gays de Manaus”, “Odeio viados 

enrustidos”, “Eu odeio a professora Fátima”, “Odeio a Juju”, entre outras, com ofensas como: 

“bando de viados”, “têm que morrer”, “gay imundo”, “medonho”, “bisonho”, “sem 

vergonha”, “infeliz ser da natureza”, “brega”, “ridícula”, “idiota”, “que nojo”, além de 

convites infames e incitações: “despeje aqui seu ódio”, “essa comunidade é para todos aqueles 

que odeiam, não suportam ou simplesmente não vão com a cara dela”, “essa comunidade é 

para aqueles que não aceitam os gays, bando de viados, têm que morrer todos”, e ameaças 

como “a gente vai te pegar” e “você será deletada”. Ressaltamos que, em todas as páginas 

destinadas à prática do bullying virtual, encontramos a marca da covardia: “anonymous”. 

     Assim, torna-se claro que, embora o bullying às vezes se manifeste apenas sob a forma de 

agressões verbais – e visuais, no caso da ciberviolência - não é menos cruel e danoso, posto 

que é exatamente a partir da verbalização, ou seja, de seu discurso, que ele nasce, e se 

consolida.  

     Se, segundo Fiorin (1990), a fala é a exteriorização psico-físico-fisiológica do discurso, e 

este é a verbalização inconsciente de uma determinada ideologia, qualquer que seja o veículo 

de manifestação do ato que se pretenda enfocar, faz-se mister averiguar a natureza deste 

discurso social. Qual é, então, o discurso ideológico por trás da fala do praticante e da vítima 

do bullying? Esta pergunta nos levou posteriormente à Adorno e Morin, sobre mídia e 

sociedade. 

     Desta forma, tomando como ponto de partida o contexto de agressão em que são 

proferidos, elaborou-se uma tabela com vinte dos termos mais comuns presentes nas 
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agressões verbais. Através de uma técnica de análise linguística chamada “decomposição 

lexical”, analisou-se estes termos a fim de se levantar semas – ou sentidos - presentes e 

ausentes, a eles relacionados, em que “+” significa presença e “-” ausência. Para esta análise, 

então, os termos foram separados em sete categorias, a saber: Categoria 1: com expressões 

que se referem a “animais”, composta por macaco, mula e urubu;  Categoria 2:  com 

expressões relacionadas a “sexualidade”, composta por gay, maricas e sapatão; Categoria 3: 

com expressões referentes a “etnia”, composta por preto/a, bombril e crioulo;  Categoria 4: 

com expressões inerentes a “condição física”, composta por manco, mongoloide e doido; 

Categoria 5: com expressões referentes a “condição social”, composta por “pobre” e “passa-

fome”; Categoria 6: com os termos referentes a “padrão estético”, composta por “gordo”, 

“quatro olho” e “bagulho”; Categoria 7: com os termos relacionados à mulher, composta por 

“galinha”, “oferecida” e “metida”.  

     A relevância desta tabela consiste no fato de que, por seu intermédio, é possível visualizar 

de forma mais clara a presença dos preconceitos na fala dos estudantes que praticam as 

agressões. Preconceitos, estes, motivadores de atos muitas vezes classificados como “agressão 

sem motivação”, como é o caso do bullying, e frequentemente presentes na mídia, como 

veremos posteriormente. 
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Decomposição lexical - Análise semântica 

 

Categoria 1  – animais  Semas presentes  Semas ausentes  
 
Macaco 
 
Mula  
 
Urubu 

 
+ animal 
+ irracional 
+ sujo 
+ feio 
+ risível 

 
- digno 
- cidadão 
- normal 
- humano 

Categoria 2 - sexualidade  Semas presentes  Semas ausentes  
 
Gay 
 
Maricas 
 
Sapatão 

 
+ anormal 
+ promíscuo 
+ pecado 
+ estranho 
+ risível 

 
- digno 
- cidadão 
- normal 
- humano 
 

Categoria 3  – etnia  Semas presentes  Semas ausentes  
 
Bombril 
 
Crioulo  
 
Preto/a 

 
+ escravo/a 
+ inferior 
+ submissão 
+ objeto 
+ risível 

 
- digno 
- cidadão 
- normal 
- humano 
 

Categoria 4  – cond . física  Semas presentes  Semas ausentes  
 
Doido 
 
Manco 
 
Mongoloide 

 
+ anormal 
+ inferior 
+ desajeitado 
+ incompetente 
+ risível 

 
- digno 
- normal 
- humano 
 

Categoria 5 – cond. social  Semas presentes  Semas ausentes  
 
Passa-fome 
 
Pobre 
 
 

 
+ inferior 
+ sem valor 
+ incompetente 
+ feio 
+ risível 

 
- digno 
- cidadão 
- normal 
- humano 

Categoria 6- padrão estético  Semas presentes  Semas ause ntes  
 
Bagulho  
 
Gordo 
 
Quatro olhos 

 
+ anormal 
+ inferior 
+ sem valor 
+ risível 

 
- digno 
- cidadão 
- normal 
- humano 
 

Categoria 7 - mulher  Semas presentes  Semas ausentes  
 
Galinha 
 
Metida  
 
Oferecida 

 
+ inferior 
+ promíscua 
+ objeto 
+ pecado 

 
- normal 
- digna 
- cidadã 

Tabela 1- Decomposição lexical 
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     Assim, os negros, os homossexuais, os gordos, os deficientes, as mulheres, os pobres, os 

estrangeiros, os velhos, todos – sem exceção – parecem ser socialmente estigmatizados, e por 

força desses estigmas – sobre o que falaremos a seguir - sofrem o preconceito diário e são 

mais suscetíveis a ataques de agressores como os praticantes do bullying. A julgar pela 

quantidade de grupos estigmatizados, parece que as sociedades andam em conflito pela 

dificuldade de perceber e aceitar que somos – os humanos – compostos muito mais pelas 

diferenças que pelas semelhanças. 

     Este simples levantamento permitiu-nos apurar uma grande ocorrência de semas 

relacionados à animalização ou desumanização do outro, à invalidação de sua dignidade, à 

coisificação. A ausência de semas de sentido positivo revela a intenção de atribuição de 

“anormalidade” ao outro, em oposição à “normalidade” pretendida pelo agressor para si 

mesmo. Em resumo, ao classificar o outro como “anormal”, o agressor, automaticamente, 

supõe classificar-se como seu oposto, “normal”, estabelecendo, assim, uma relação de 

superioridade para si frente ao agredido (GOFFMAN, 1982).  

     Atendo-nos um pouco mais em nossa busca de compreensão dos sentidos ocultos nos 

termos das agressões, temos que “preto”, em si mesmo, é apenas uma cor, ou uma etnia. 

Porém, em uma breve análise das relações hiponímicas dos termos das agressões, têm-se que 

a relação entre “preto/a” e seu hiperônimo “cor” não carrega, em si mesmo, demérito. 

Buscamos, então, investigar por qual processo justifica-se a ofensa, e assim, em uma nova 

análise, por efeito metafórico, calcado em fatos históricos, obtivemos que o termo “preto/a” 

significa, indiretamente, “escravo/a”. Em seguida, considerando-se uma relação de metonímia 

entre “escravo” e “sociedade escravagista”, imediatamente têm-se reconstruído, no contexto 

escolar, e mais especificamente, na relação entre agredido e agressor, um panorama social em 

que as relações “brancos x negros” eram de superioridade de direitos daqueles em relação a 

estes. Assim, a ideia que subjaz, é a de submissão devida dos negros aos brancos, “detentores 

do poder”. É, novamente, a busca do agressor pela diminuição do agredido.  

 
Metáfora e metonímia não são a substituição de uma palavra por outra, mas uma 
outra possibilidade, criada pelo contexto, de leitura de um termo. Quando entre a 
possibilidade de leitura 1 e a 2 houver uma intersecção de traços semânticos, há uma 
metáfora; quando entre as duas possibilidades de leitura existir uma relação de 
inclusão, há uma metonímia (FIORIN, 2006). 

 

     Pelo mesmo processo associativo podem-se apreender as relações linguísticas imbricadas 

em outros termos pejorativos presentes nas situações de bullying. Estas associações de sentido 

estão apoiadas em estigmas, sobre o que falaremos oportunamente.  
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     Porém, se o discurso social que se nos impõem é estigmatizado e preconceituoso, violento 

e violentador de direitos e de pessoas; se impregna as mentes e as falas dos nossos estudantes 

de um triste ranço histórico; se dissemina o desejo de agredir - a si próprio e aos outros - o 

bullying, além de refletir e consolidar preconceitos embutidos e socialmente aceitos ou 

incentivados, não para por aí. Vai um pouco mais longe, e mascara sua verdadeira alma, 

porque faz uso de termos que normalmente recebem o cunho de “divertidos”, “engraçados”, 

“jocosos”, e até “inofensivos”. E é justamente esta carapuça que, ao revestir o discurso do 

bullying, o torna difícil de ser detectado e coibido. Uma vez não coibido em sua origem, 

cresce, pois, os agressores, não punidos ou impedidos de continuarem a realizar suas ofensas e 

xingamentos, sentem-se livres para dar vazão à sua agressividade, também sob a forma de 

atos físicos. Segundo a Mestra em Educação Tânia Zagury, “o bullying pode levar à sensação 

de impunidade, e conseqüentemente, no futuro, à [...] delinqüência e atos criminosos [...] ou à 

violência familiar” (ZAGURI, 2006). Estaríamos, então, diante da semente dos altos níveis de 

criminalidade que atualmente assustam o Brasil e o mundo? 

     Quanto à fala dos agredidos, a detecção é arrasadora: em quase cem por cento dos casos, o 

que se tem é apenas silêncio. Um silêncio provocado pelo medo e pelo pânico, que, em termos 

lingüísticos é chamado “silêncio local” (ORLANDI, 2002, p. 83). Significa o veto em relação 

a determinados assuntos para determinados lugares e situações. Por exemplo, há termos que 

não podem ser usados em uma audiência em um tribunal, há assuntos que não devem ser 

tratados com determinadas pessoas, em determinados locais etc. É o silêncio determinado por 

força de lei, por normas ou regras sociais, mas também pode ser o terrível silêncio imposto 

por ameaça e coação, como é o caso das vítimas do bullying. Vítimas e testemunhas – aqui, 

principalmente alunos-testemunhas, por sua condição de maior vulnerabilidade - do bullying 

convivem com a violência, calados; os segundos, em razão do temor de se tornarem as 

próximas vítimas, e também tendem a apresentar reflexos negativos em sua psique, diante da 

violação de seu direito de aprender e conviver em um ambiente seguro, solidário e sem 

temores. “Quando não há interferência efetiva contra o bullying, todo o ambiente escolar pode 

tornar-se contaminado, pois todos os estudantes passam a ser influenciados negativamente, 

experimentando sensações de ansiedade e medo, ou ainda, o desejo de praticar o ato” 

(ZAGURY, 2006). 

     De um lado, pais assoberbados pelas responsabilidades profissionais, e, de outro, 

educadores envolvidos pelas dificuldades do quadro educacional. De um e outro lado, pais e 

professores, muitas vezes não se dão conta da existência, não identificam, ou não sabem como 

lidar com o bullying. Se ele ocorre dentro e fora dos portões escolares, em banheiros, cantinas, 
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corredores, refeitórios, e, em grande parte das vezes, dentro das próprias salas de aula, é 

importante perceber-se que ele ocorre, então, sob os olhares desatentos ou despreparados dos 

professores e sob o silêncio e o medo dos outros alunos. 

     Quase sempre de forma velada, uma vez que as vítimas temem represálias e maior 

exposição de suas fragilidades, ele é, no entanto, passível de detecção, através da observação 

de mudanças comportamentais, como oscilações de humor, o isolamento de alguém em 

relação ao grupo, o aumento do número de faltas, a recusa em ir à escola, os comentários 

maldosos, entre outros, que podem ser indícios da existência do bullying no meio escolar.  

     Além da necessidade da detecção, há ainda a urgência da ação correta para salvar os 

agredidos e impedir os agressores. Acompanhamento psicológico em muitos casos é 

fundamental, também para os professores, muitas vezes vistos apenas como máquinas 

transmissoras de conteúdos, mas que, sabemos, encontram-se profunda e emocionalmente 

envolvidos com as vidas de seus alunos. Quando um aluno sofre, o professor se angustia, e 

sofre também. Exemplificamos tal situação através do caso ocorrido com uma professora de 

Recife, Pernambuco, e relatado por Cléo Fante (2005) em suas pesquisas: 

      “Luis Antônio, um garoto de 11 anos, sempre gostou de estudar e era considerado ótimo 

aluno. Entretanto, transferindo-se de uma escola de Natal (RN) para Recife (PE), algo de 

muito ruim lhe aconteceu a ponto de não mais querer freqüentar as aulas. Os colegas da classe 

foram os últimos a vê-lo antes que cruzasse correndo os portões da escola e desde então não 

foi mais visto. Um colega da escola disse que o garoto desapareceu porque estava com medo 

dos que ‘não iam com a sua cara’. Discriminavam-no porque tinha um sotaque diferente. 

Batiam-lhe, empurravam-no, davam-lhe murros e chutes, fato confirmado por sua professora 

(que adoeceu por isso), bem como por alguns de seus agressores” (grifo nosso) (2005, p. 43). 

     Em estudos pioneiros realizados desde 2000 em escolas do interior paulista, Fante (2005), 

detectou que muitos diretores negavam a existência do bullying em suas escolas, até que 

fossem mostrados resultados de pesquisas nelas realizadas por sua equipe. 

Alguns pediam sigilo sobre a divulgação dos resultados. [...] Outros educadores 
declararam que esse tipo de relação baseada na submissão sempre existiu, sendo 
normal encontrar nas escolas os grupos que dominam e os que se deixam dominar, e 
que isto faz parte da vida, devendo os alunos aprender sozinhos a conviver e a lidar 
com essas situações impostas por seus agressores, pois, afinal, experiências assim os 
tornarão fortes para enfrentarem os desafios futuros (FANTE, 2005, p. 51).  

      

     Em muitos outros casos, os professores acabam contribuindo indiretamente para a 

ocorrência do bullying, reforçando a imagem negativa de certos alunos, por agirem de forma 

preconceituosa. É o caso da professora de Ine, aluna vítima de preconceito de cor, com 
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dificuldades de aprendizado, caso relatado em Preconceito e Autoconceito. Essa professora, 

ao explicar que não é preconceituosa, e que até ajuda os alunos “mais fracos”, chegou a 

expressar-se da seguinte forma: “Eu coloco a Ine nesta fila, em terceiro ou quarto lugar, 

apesar dela não merecer” (grifo nosso) (OLIVEIRA, 1994, p. 72).  

     Mais estarrecedor ainda é o fato ocorrido em uma cidade do interior do estado de São 

Paulo, e citado pelo Jornal Folha de São Paulo, em agosto de 2001. Este caso foi relatado por 

Ricardo Bitun em Inclusão e exclusão, livro organizado pelas professoras Beatriz Regina 

Pereira e Maria Letícia B.P. Nascimento: 

      “Recentemente um professor de história da rede municipal de ensino de Ribeirão Preto foi 

acusado de ter jogado o aluno C.V.S., de 11 anos, dentro de uma lata de lixo. De acordo com 

o estudante, o incidente aconteceu após ele ter recebido um soco de um colega enquanto os 

alunos esperavam um ônibus de excursão. ‘Fiquei zonzo e comecei a chorar. Foi aí que o 

professor me colocou no lixo, e eu tive que sair com a ajuda de outro colega’. C.V.S. afirma 

ainda que o professor o chamou de lixo. O professor, de 35 anos, que leciona há catorze, 

afirma: ‘Foi tudo uma brincadeira’. A diretora concorda: ‘Tudo não passou de uma 

brincadeira’” (grifo nosso) (BITUN, 2006, p. 111). 

     Se “brincadeiras” deste cunho são, por si só, profundamente ofensivas e indignas, o que 

dizer quando o protagonista é o professor, a figura que deveria representar a ética e a 

confiança no ambiente escolar, mas que, ao adotar posturas como esta, transforma-se em 

motivo de temor?  

Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores, há aos 
milhares. Mas professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. 
Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda vocação nasce de um 
grande amor, de uma grande esperança (ALVES, 1981, p. 11). 

  

     Não cremos, ingenuamente, que todo professor nascerá com alma de educador. Entretanto, 

se este for um profissional consciente e ético, já estará cumprindo com dignidade seu papel. 

     Além de, obrigatoriamente, posicionar-se com ética e respeito frente aos educandos, 

compete ainda ao professor – este profissional tão necessário e tão exigido – muitas vezes, a 

posição de “elo” entre a escola e a família, ultimamente tão tímida frente às crescentes 

necessidades da criação de limites. Quando os pais ignoram ou preferem ignorar a situação 

provocada ou sofrida por seus filhos, é a escola que deve trazê-los para a realidade e auxiliá-

los na tarefa educacional.  

      “Gislaine, aluna da 2ª série, de oito anos, estava faltando freqüentemente à escola. Quando 

comparecia, chorava muito e não participava das aulas, alegando dores de cabeça e medo. 

Certo dia, alguns alunos procuraram a professora da turma dizendo que a garota estava 
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sofrendo ameaças. Teria que dar suas roupas, sapatos e dinheiro para outra aluna, caso 

contrário apanharia e seria cortada com estilete. Esse caso foi encaminhado à direção escolar, 

e a mãe da agressora convidada a comparecer na escola, onde relatou que a filha costumava 

chegar em casa levando roupas que não eram suas, mas afirmando tê-las ganho de uma 

coleguinha” (FANTE, 2005, p. 32). 

     Neste caso houve a devida interferência adulta, e a vítima recebeu socorro. No entanto, na 

maioria das vezes, não é o que ocorre. Em parte, pelo próprio caráter velado do bullying, 

reforçado pelo medo da vítima e sua dificuldade emocional, mas em parte também, pelo 

despreparo dos professores, que, em muitas das vezes, sequer suspeitam da violência a que 

alguns alunos submetem outros. Não se tinha, até recentemente, notícia da existência, nos 

cursos de licenciatura, de formação específica para lidar com este assunto, embora seja 

patente sua necessidade. As ferramentas com que contam são, além da própria boa vontade, a 

orientação pedagógica da escola, muitas vezes também despreparada e insuficiente. Os 

educadores, no entanto, podem lançar mão e colocar em prática uma ferramenta valiosa, 

embora muitas vezes criticada: os Parâmetros Curriculares Nacionais que, em seus objetivos 

gerais do ensino fundamental, prevê a valorização das diversas etnias e aspectos 

socioculturais variados, tão próprios de nosso país. Assim, pretendem os PCN’s que o aluno 

seja levado a 

Compreender a cidadania como participação social e política, assim como o 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e 
exigindo para si mesmo respeito [e] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 
sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais de 
classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 
sociais (BRASIL, 1998, p. 7). 

 

     Todo este desrespeito verbal fomentado, não delatado nem impedido, cresce, sob a forma 

de ameaças de morte e novas agressões contra a vítima, muitas vezes coagida a agredir outros 

colegas, para deleite das personalidades dominadoras dos agressores. Sem a devida 

intervenção para esta situação, sem condições de se defenderem sozinhas, não encontrando 

saída plausível, as vítimas chegam muitas vezes ao limite do sofrimento, sendo levadas ao 

suicídio. Entretanto, a crueldade do bullying pode também explodir de forma inversa, levando 

a vítima a nutrir sentimentos de destruição do outro – seu agressor, aquele que lhe rouba o 

direito à felicidade. 

     Segundo Fante (2005), Edmar, do caso de Taiúva, que feriu a tiro oito pessoas de sua 

escola, uma das quais tornou-se paralítica, era vítima de bullying há onze anos. Seus apelidos 
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eram “elefante cor-de-rosa”, “gordo”, “mongolóide”. Mesmo depois de submeter-se a um 

regime e de haver perdido trinta quilos, ainda era alvo de chacotas, tendo sido apelidado de 

“vinagrão”, em alusão ao fato de que ingeria vinagre de maçã pelas manhãs, como parte do 

regime de emagrecimento. 

     Posteriormente a imprensa retratou Edmar como fã do nazismo. Intitulada “Nazismo 

redivivo – Hitler em Taiúva” uma reportagem publicada pelo Jornal do Brasil, em 

01/02/2003, e reproduzida pelo site Observatório da Imprensa trouxe a informação de que 

Edmar colecionava publicações nazistas e que por este motivo teria impetrado o ataque à sua 

escola e colegas. Afinal, de quem é a responsabilidade pelo surgimento do agressor Edmar: do 

desrespeito sofrido anos a fio, ou da filosofia que pretendia primazia de raças? Pedimos a 

licença de um aparte, a fim de citar um pensamento: Do rio que tudo arrasta se diz violento, 

mas não se dizem violentas as margens que o oprimem (Bertold Brecht, 1898-1956). 

     Ora, este tipo de posicionamento, que fecha os olhos para o fenômeno oculto do 

preconceito, da discriminação, da violência não declarada como tal, é justamente o que não 

pode mais ocorrer em relação ao bullying e às suas conseqüências. Quando ignorado, ou 

encarado como “brincadeira” entre estudantes, não faz caso do sofrimento psicológico 

provocado e sofre esvaziamento de seu verdadeiro significado. Passa despercebido, e, por fim, 

explode do lado oposto, acabando muitas vezes por imputar culpa a quem, verdadeiramente, 

não a possui.  

     Freqüentemente advindos de famílias desagregadas, tanto as vítimas quanto os agressores, 

apresentam desvios de comportamento profundamente preocupantes. Relação destrutiva e 

extremamente negativa que contamina todo o ambiente escolar, físico ou virtual, cresce na 

contramão da preocupação mundial com a inclusão e a prática da tolerância. Expressão de 

uma “ética da perversidade”, e o mais (im)puro reflexo de um modelo social preconceituoso e 

que nos cobra constantemente o prazer, o gozo e o sucesso. “A sociedade se divide entre os 

que ‘conquistam’ o direito de gozar e os outros, otários, a serem usados e abusados pelos mais 

espertos” (KEHL, 1996/97, p. 26). 

     O bullying, fruto do mundo contemporâneo, mais do que ações que garantam a redução de 

seus números, carece, urgentemente, de ações que ataquem seu âmago, propiciando uma 

formação de valores que possa ir muito além das idéias de solidariedade que andam em moda. 

     Além da mídia impressa, da televisão e da Internet, o cinema, mais recentemente, também 

começou a abordar o problema sob outro prisma, como é o caso do filme espanhol “Bullying – 

provocações sem limites”, do diretor Josetxo San Mateo, uma das ferramentas por nós 

escolhidas para enriquecer este estudo, por sua abordagem fiel ao tema, onde também o 
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cyberbullying é retratado. Além deste, o filme “O senhor das moscas”, na versão de 1990, do 

diretor Harry Hook, também complementa este trabalho, muito embora sua temática seja a 

guerra e não o bullying, fato que se justificará no decorrer de nossa dissertação. 

     Ainda quanto ao cyberbullying, dentre os tipos mais recentes que se classificam como está 

o chamado happy slapping, citado em pesquisa de Abramovay sobre violência e convivência 

na escola, que tem a agravante de se alastrar muito rapidamente, por ser a divulgação on-line 

de vídeos caseiros feitos por câmeras ou celulares, de situações humilhantes, constrangedoras 

ou de teor sexual (ABRAMOVAY, 2009).  

Uma das características marcantes do happy slapping é o caráter de jogo e 
brincadeira que os agressores e/ ou divulgadores vêem nesses casos, parecendo não 
existir uma empatia pelo sofrimento da vítima e sim um divertimento pela situação 
constrangedora ou até pela feição assustada desses indivíduos (ABRAMOVAY, 
2009, p. 408). 

  
     O bullying, o cyberbullying ou bullying virtual, também chamado “ciberviolência”, fazem 

uso das agressões verbais, da difamação, dos atos discriminatórios e da promoção do 

isolamento social, mas também se caracterizam por perseguições, dentro e fora do ambiente 

escolar, àqueles que não se submetem às vontades dos agressores, mais fortes, em maior 

número, ou ocultos sob o anonimato. “Na Internet e no celular, mensagens com imagens e 

comentários depreciativos se alastram rapidamente e tornam o bullying ainda mais perverso. 

Como o espaço virtual é ilimitado, o poder de agressão se amplia e a vítima se sente acuada 

mesmo fora da escola. E o que é pior: muitas vezes, ela não sabe de quem se defender” (Nova 

Escola, 2010). 

     O bullying, quando extrapola os limites verbal e virtual, encontra as vítimas já 

psicologicamente fragilizadas - presas perfeitas e fáceis para os agressores, que passam à 

violência física, agredindo, agora, com chutes, socos, empurrões, surras coletivas, roubo e 

destruição de objetos pessoais, como roupas, calçados, bonés, mochilas, material escolar, 

lanches e dinheiro. Em outros casos, as vítimas sofrem ferimentos provocados com estiletes, 

pedras e facas, queimaduras com cigarro e vela, sufocamentos com sacos plásticos e água, e 

outras indignidades, como ser forçada a ingerir urina, fezes, insetos, detergente, ou 

refrigerante em que todos os agressores cuspiram ou escarraram.  

     O batismo do fenômeno na década de 1980 veio clarificar o quanto esse tipo de violência 

está disseminado entre estudantes, e permitiu localizar outra série de fenômenos semelhantes, 

lançando uma semente de inquietação que tem levado pais, educadores e as sociedades de 

todo o mundo a voltarem seus olhares para este problema. Prova disto é a quantidade de 

pesquisas, reportagens e estudos que vêm surgindo sobre o tema. Inicialmente realizadas pelo 
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professor OLWEUS apenas com estudantes do sexo masculino, por acreditar que este 

fenômeno fosse raro entre as meninas, gradativamente foram se ampliando para revelar faces 

mais detalhadas deste tipo de violência.  

     Já se sabe hoje que, enquanto entre os meninos as agressões físicas são mais comuns, entre 

as meninas, segundo Bandeira e Hutz (1996), aparecem com mais frequência “formas mais 

indiretas de bullying, como agressão verbal, insulto, mentira e fofoca”. Não é, no entanto, o 

desconhecimento de que o bullying é comum também entre meninas que nos levou a 

direcionar nossa pesquisa para o gênero masculino, mas sim outros dois fatores, 

oportunamente esclarecidos em capítulo posterior. 

     Sabe-se que hoje não apenas o perfil das vítimas de bullying é alvo de preocupação e de 

estudos, mas também o perfil das testemunhas e do agressor, como é nosso foco de pesquisa. 

Outro fator que particularmente nos chamou a atenção durante levantamentos preliminares, 

são os números apontados pela pesquisa do Relatório de Pesquisa bullying Escolar no Brasil, 

março de 2010 (CEATS/FIA 2010), sobre o bullying escolar, em 25 escolas públicas e 

particulares das regiões norte, sul, sudeste, nordeste e centro-oeste do Brasil, cujo relatório 

final data de março de 2010, sobre os motivos que levam os praticantes do bullying a realizar 

seus atos. Para estes, aparecem como as três principais motivações para as agressões aos 

colegas, na sequência: 

a) “porque me senti provocado”; 

b) “por brincadeira”; 

c) “não sei”. 

     Um fator a ser levado em conta em relação ao fenômeno bullying é a questão do quanto o 

agredido e o agressor possuem autoaceitação, autoapreciação, e qual seu “juízo pessoal de 

valor”, em outras palavras, autoestima, definida por diversos autores em Bandeira e Hutz de 

acordo com excerto a seguir: 

Autoestima é uma avaliação que o indivíduo efetua e comumente mantém em 
relação a si mesmo. Expressa um sentimento ou uma atitude de aprovação ou de 
repulsa por si mesmo e refere-se ao quanto um sujeito considera-se capaz, 
significativo, bem sucedido e valioso (Coopersmith, 1989; Rosenberg, 1989). Pode 
ser entendida como um juízo pessoal de valor, externado nas atitudes que o 
indivíduo tem para consigo mesmo e nas crenças pessoais sobre suas habilidades, 
capacidades, relacionamentos sociais e acontecimentos futuros (Coopersmith, 1989; 
Heatherton & Wyland, 2003). A autoestima diz respeito à forma como o indivíduo 
elege suas metas, aceita a si mesmo, valoriza o outro e estabelece suas expectativas e 
projetos, sendo que o ponto fundamental da autoestima é o aspecto valorativo 
(Coopersmith, 1989). A percepção que o indivíduo tem do seu próprio valor e a 
avaliação que faz de si mesmo em termos de competência constituem os pilares 
fundamentais da autoestima (apud BANDEIRA e HUTZ, 1996, p. 133). 
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     Autoestima é, pois, um fator de extrema importância a ser considerado nos casos que 

envolvem o bullying, pois na adolescência, em especial, diz respeito a como se estabelecem os 

relacionamentos com os grupos com os quais o adolescente convive. Se esta relação que se 

estabelece é saudável ou não, se há um relativo equilíbrio ou total desequilíbrio de poder. É 

um importante indicador e, segundo Bandeira e Hutz (1996) apontam em suas pesquisas sobre 

bullying e autoestima, jovens no papel de vítima ou vítima/agressor apresentam níveis mais 

baixos de autoestima do que aqueles no papel de agressores. E afirmam: “Para Rosenberg, 

1989, apud Bandeira e Hutz (1996), pessoas com baixa autoestima engajam-se em 

comportamentos delinquentes como uma forma de retaliação contra a sociedade que desdenha 

deles e também como uma forma de obter autoestima”. Talvez este fator possa explicar, ao 

menos em parte, os ataques realizados por alunos expostos ao bullying por períodos extensos.  

     Muito já se disse e se publicou sobre a má qualidade das escolas – em especial as escolas 

públicas brasileiras – e os problemas que as atingem. No entanto, a despeito de todos os 

fatores negativos, constantemente apontados quanto a esse tema, a mesma pesquisa do 

CEATS/FIA (2010), revela que 57% dos alunos afirmam que se sentem bem na escola, 43% 

que se sentem acolhidos pela escola, 49% que se sentem amados neste ambiente, e 47% que 

se sentem seguros na escola.  

     Com todos esses apontamentos negativos nas pesquisas ligadas à violência escolar, a 

importância de se buscar entender a percepção dos alunos é extremamente alta, e pode ser 

bastante esclarecedora, posto que não se deveria perder de vista as necessidades formativas e 

humanas dos jovens, pois uma expressiva parcela deles, como ressalta Leme (2009, p. 550), 

em pesquisa sobre a gestão da violência escolar, destaca que alunos se manifestaram de modo 

significativo quanto a sua forma de entender caminhos prováveis para a redução da 

indisciplina, que é considerada uma forma menor de violência. 

 
Vale mencionar que os próprios alunos são favoráveis ao exercício da autoridade 
pelo professor, como foi verificado na pesquisa realizada entre alunos e diretores 
sobre a convivência na escola [...]. Ao opinarem sobre as dificuldades percebidas na 
relação entre professores e alunos, apontadas por quase metade da amostra discente 
(40%), cerca de um quinto atribuiu maior importância à existência de regras claras e 
rigorosas para a prevenção de indisciplina em sala de aula. Além disso, quase 
metade desta amostra (40%) avaliou que a prevenção destes problemas está mais 
associada à forma pela qual o professor exerce sua autoridade em sala de aula, que, 
no seu entender, deve ser explícita. [...] “A disciplina fica mais explicitada se houver 
a efetiva participação de todos nas normas de conduta, o que aumenta ainda a 
probabilidade de que sejam seguidas, pelo sentido de responsabilidade pelas mesmas 
que é conferido aos participantes” (LEME, 2009, p. 550).  
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     Tais números devem ser indicadores de que os jovens talvez não só necessitem de 

objetivos, orientação e formação, como também provavelmente anseiem por isto, já que, no 

auge do vigor físico, possuem em maior grau uma força-motriz chamada “agressividade”, 

com a qual talvez não saibam lidar, a não ser que lhes seja oferecido e incentivado participar 

de forma construtiva. 

     O que pode suscitar questionamentos, no entanto, é o fato de as sociedades 

contemporâneas parecerem carecer de um modelo a ser seguido. Em outras épocas e 

sociedades, a exemplo da Grécia Antiga, a literatura e a vida, bem como a educação, 

mesclavam-se, e possuíam por modelo os heróis, que expressavam os valores sociais através 

do exercício da arete. Hoje, no entanto, o modelo de herói que parece ser reproduzido pelos 

jovens é outro - bem diverso - presente, com muita freqüência, nos produtos da indústria 

cultural. Este modelo, porém, parece não produzir saciedade suficiente à agressividade natural 

em todo ser humano. Antes de darmos prosseguimento a estas reflexões, busquemos 

compreender algo sobre agressividade. 

 

1.2. Agressividade 

     Quando se fala de “agressividade” no meio escolar, torna-se importante pensar o que ela 

significa, em sua essência, a fim de diferenciá-la de “violência”. Segundo Winnicott (1971, p. 

262), “a agressão tem dois significados. Por um lado, constitui direta ou indiretamente uma 

reação à frustração. Por outro lado, é uma das fontes de energia de um indivíduo”.  

     Ou seja, a agressividade é um importante fator ligado à sobrevivência, e quando bem 

direcionada, pode ser construtiva. Mas violência, diferentemente, conforme citado por Placco 

et al, segundo Chauí (1998), [...] é “um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico 

contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e 

intimidação, pelo medo e pelo terror” (PLACCO, 2002, p. 351). 

     Agressividade, como fonte de energia, manifesta-se desde a mais tenra idade, ainda no 

útero materno, em movimentos involuntários, sem intenção, ou objetivo definido. É uma 

forma de manifestação no mundo, de autoconhecimento e conhecimento dele. Isto é, ainda 

desprovida de razão, a movimentação infantil é, sobretudo, experimentação. A 

experimentação está diretamente ligada ao autoconhecimento, à separação daquilo que é o 

“eu” da criança e do que não é (cf. Winnicott, 1971).  

     A partir do processo educacional - formal e não-formal – é que passará a surgir na criança 

a capacidade de domínio e controle daquilo que nasce como um impulso desprovido de 

motivação – golpes, chutes, empurrões, mordidas, e outras manifestações. É apenas pelo 
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processo educacional que a criança terá a oportunidade de perceber-se e controlar-se, bem 

como perceber o outro e até mesmo de desenvolver o sentido de alteridade. “Na criança sadia 

desenvolve-se, com efeito, a capacidade de colocar-se na situação de outras pessoas e 

identificar-se com objetos externos e pessoas” (Winnicott, 1971, p. 265). 

     Esse autor assinala uma observação importante quando a agressão, agressividade ou 

movimento agressivo passa a ser dirigido “contra o que parece estar aceito no meio imediato 

da criança como digno de destruição” (Winnicott, 1971, p. 264). Exemplo disto é o ato que a 

criança reproduz, de espantar ou matar pequenos insetos, mesmo sem ter conhecimento ou 

consciência do seu potencial risco à saúde humana. Da mesma forma, a agressividade poderá 

ser dirigida a animais maiores ou pessoas (experimentação), até que um adulto a oriente e 

ensine sobre o perigo iminente de um cão feroz, o prazer sensorial de acariciar um bichano, 

ou a incorreção de ferir outrem.  

     Socialmente, assim, as agressões podem ocorrer muitas vezes sem que exista clareza dos 

seus porquês, “sem motivação aparente”, por hábito social, como é o caso de atitudes 

discriminatórias executadas tantas vezes sem clareza ou consciência, apenas porque o alvo 

“parece aceito em seu meio imediato como digno de destruição” (Winnicott, 1971, p. 264).  

     Esse psicanalista enfatiza a complexidade dos sentimentos, atitudes, valores, hábitos 

envolvidos nessa temática, quando afirma: “É tudo muito complicado e é preciso bastante 

tempo para que um bebê controle as idéias e excitações agressivas, sem perder a capacidade 

para ser agressivo em momentos apropriados” (Winnicott, 1971, p. 268).  

     Inúmeras pesquisas e estudos (Jornal de Psicologia 2005, Zaguri 2006, Leme 2009, 

CEATS 2010, Revista Nova Escola 2010, além de sites como Brasil escola e Observatório da 

Infância) acerca da agressividade entre jovens, e mais precisamente entre estudantes, mostram 

que a agressividade parece encontrar-se sem controle, desembocando em atos de violência, e 

isso é notório na vida pós-escola também, na sociedade em geral. De acordo com Winnicott, 

na qualidade de educadores, cabe perguntar: “de que maneira podemos, então, contribuir para 

que os jovens encontrem um método para dominar suas forças agressivas, colocando-as a 

serviço da tarefa de viver, amar, brincar, e finalmente trabalhar” (1971, p. 269)? 

     Julgamos que esta tarefa deve seguir-se ou ocorrer de forma concomitante à 

desmistificação do poder supremo do bullie, atuação efetiva contra a continuidade de seu 

exercício e reflexão sobre os modelos que estes jovens estão reproduzindo. 

 
 

1.3. Violência 
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     A violência, ao contrário do que se possa pensar, não é nova, mas muito antiga e envolve 

manifestações diversas. Pode ser observada no decurso da humanidade: desde a pré-história, 

nas batalhas sangrentas travadas sob as mais diversas justificativas, nas inúmeras guerras, 

tomadas de territórios, decapitações, usurpações de tronos por intermédio de assassinatos e 

dizimações de exércitos ao longo da linha do tempo. Está associada até mesmo aos aclamados 

heróis, em nome de seus ideais, e a fim de impetrar seus objetivos. Além de perpassar a 

história da existência humana, a violência também assume expressões menos explícitas, e às 

vezes até mesmo insuspeitas.  

     Alguns tipos de violência, como a moral e a psicológica, muitas vezes manifestas em 

atitudes ou verbalmente, frequentemente nem mesmo são percebidas como violência, e, é 

comum que sejam consideradas como ou confundidas com brincadeiras. No entanto, para que 

se tenha um quadro mais claro sobre o tema, apresenta-se a seguir a conceituação de 

“violência”, recorrendo a Marilena Chauí: 

[violência é] 1) tudo o que age usando força para ir contra a natureza de algum ser (é 
desnaturar); 2) todo o 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. Consequentemente, violência é um ato de 
brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 
intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e pelo 
terror (CHAUÍ, 1999). 
 

     A violência não é, em hipótese alguma, fruto das sociedades contemporâneas, como se 

poderia pensar em função da exposição e exploração do tema que se verifica na mídia nos 

últimos anos. “A diferença histórica no trato da questão é a visibilidade dada à violência nos 

últimos tempos, especialmente pela imprensa. Os jornais (escritos e televisionados) expõem 

casos de assassinatos, assaltos, sequestros, brigas, em todas as suas edições [...]” 

(ABRAMOVAY, 2009, p. 19).  

     Este também não é um tema simples de ser compreendido, pois envolve variáveis distintas, 

dentre elas, os motivos que fazem com que aquele que está na posição de sofrer a violência e 

ser oprimido assim se mantenha durantes longos períodos. Para tentar-se lançar alguma luz 

sobre esta questão, busca-se ouvir dois importantes estudiosos das relações de liberdade e 

opressão, conforme segue. Ettiénne de La Boétie em 1556 afirmou que  

é natural no homem o ser livre e o querer sê-lo; mas está igualmente na sua natureza 
ficar com certos hábitos que a educação lhe dá”; [que] “a tirania subtrai-lhes toda e 
qualquer liberdade de agir, de falar e quase de pensar”; [e que] “as pessoas 
escravizadas [...] vão para o castigo como que manietadas ou entorpecidas, como 
quem vai cumprir uma obrigação (La Boétie, 1982, p. 23-25).  
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     Esta postura é frequente nas vítimas do bullying, conforme retratado pelas pesquisas outras 

e filmes que utilizamos em nossa investigação. Neste sentido, manifestou-se também Paulo 

Freire (1983), ao analisar os sentimentos paradoxais do oprimido, que tanto deseja quanto 

teme a liberdade. Segundo ele, o opressor acaba sendo introjetado pelo oprimido de tal forma 

que se torna difícil para a vítima conscientizar-se dos limites entre ambos: 

Dentro desta visão inautêntica de si e do mundo, os oprimidos sentem como 
se fossem uma quase “coisa” possuída pelo opressor. Enquanto, no seu afã de 
possuir, para este [o opressor] ser é ter, [...] para os oprimidos, num momento 
de sua experiência existencial, ser nem sequer é ainda parecer com o 
opressor, mas é estar sob ele. É depender. Daí que os oprimidos sejam 
dependentes emocionais (FREIRE, 1987, p. 51-52). 
 

     Assim, cabe perguntar: se o oprimido se sujeita, dentre outros, pelos motivos aqui citados, 

o que leva a ser opressor? A busca de uma resposta a esta pergunta implica variadas vertentes 

de análise para respondê-la: filosófica, antropológica, psicológica, dentre outras. Optou-se, no 

caso desta investigação, por um conjunto de linhas de análise que se compõe de estudiosos 

diversos. São retomadas ideias de pensadores como Freud, Sartre, Jung, Vignoles e Fromm, a 

fim de realizar-se uma análise do perfil do bullie, sem que se perca de vista a profunda relação 

existente entre escola e sociedade, cujos modelos reproduzidos, podem, facilmente, ser 

encontrados na mídia.  

 
 
1.4. Violência e Indústria Cultural      

     Nos veículos de comunicação, têm sido tema recorrente a questão da violência nas escolas 

e a necessidade de combate a este mal que assola o meio educacional, muito embora nunca ou 

raramente sejam abordadas ou discutidas pelos mesmos veículos as motivações que levam a 

ela, frequentemente disseminadas por estes próprios. A informação, tornada acessível, e 

impulsionada pela publicidade e pela indústria cultural, é formadora de princípios e 

norteadora de posturas que regem ações e atitudes.  Tal afirmativa pode ser estendida a toda a 

programação televisiva, incluindo a publicidade, que se tornou, por si mesma, um produto à 

parte da indústria cultural.  

O mundo inteiro passou pelo crivo da indústria cultural. A velha experiência do 
espectador cinematográfico1 para quem a rua lá fora parece a continuação do 
espetáculo acabado de ver – pois que este quer precisamente reproduzir de modo 
exato o mundo perceptivo de todo dia – tornou-se o critério da produção. Quanto 
mais densa e integral a duplicação dos objetos empíricos por parte de suas técnicas, 
tanto mais fácil fazer crer que o mundo de fora é o simples prolongamento daquele 
que se acaba de ver no cinema. [...] A vida, tendencialmente, não deve poder se 
distinguir do filme (Max e Adorno, 1936, p. 174-175). 
 

                                            
1 Aqui entendido como espectador simplesmente. 
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     Dessa maneira, os modelos apresentados pelos meios de comunicação, são reproduzidos 

nas relações sociais, cada vez mais agressivas e violentas. Isso inclui as relações familiares e 

escolares, que mais diretamente nos interessam e dizem respeito nesta investigação.  

     Leme (2009, p. 3) cita: “segundo Gonçalves e Sposito (2002), a preocupação com a 

questão da violência escolar ganhou espaço nas pesquisas apenas depois do processo de 

democratização brasileira na década de 1980, o que ocorreu concomitante à disseminação da 

criminalidade e delinquência”. E, embora tenham sido apontadas falhas em tais pesquisas, 

afirma também que “constata-se ao longo da década de 1980 um crescimento relativamente 

constante na violência escolar, destacando-se as seguintes transgressões: depredações de 

patrimônios, furtos, roubos, agressões físicas e verbais entre alunos, assim como agressões 

destes últimos contra professores”. Porém, caso não fôssemos avalizados por tais pesquisas, 

bastaria ligarmos a televisão ou acessarmos a Internet para verificar uma enxurrada de 

reportagens e vídeos que retratam a violência que se instalou no meio escolar.  

     Vera Maria Nigro de Souza Placco e equipe (1998/2002), em texto que aborda o cenário da 

violência na sociedade brasileira, a quem recorremos, a fim de mais claramente retratarmos a 

que níveis a produção e disseminação de toda espécie de violência foram elevados, afirma que 

Estamos acostumados a ver e ouvir notícias sobre a violência nas grandes cidades e 
suas conseqüências, pois, a todo o momento, fatos ocorridos são veiculados pela 
mídia em geral: TV, jornais, revistas. Esse tema é muito abrangente e compreende 
desde humilhações, palavras grosseiras, falta de respeito, golpes, ferimentos, 
violência sexual, roubos, crimes até chacinas e execuções de grupos de pessoas 
(PLACCO, 2002, p. 347). 
 

     Segundo ela, dados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo, em 2002, apontam que 

durante o ano de 2001, 40.000 pessoas foram assassinadas no país, dos quais, 80% eram 

homens entre 18 e 25 anos. Ainda segundo ela, a palavra “violência” sofreu generalização e 

banalização (p. 347).  

     Outras pesquisas acrescentam informações sobre a violência, como o Mapa da Violência 

2011 – os jovens do Brasil, lançamento conjunto do Ministério da Justiça e do Instituto 

Sangari, braço social da Sangari, no site do Governo Federal (2011), que traz, sobre os 

números no Brasil: “Entre 1998 e 2008, foram assassinadas no país 42 mil mulheres em um 

ritmo que acompanhou quase estritamente o crescimento da população feminina, de forma tal 

que as taxas anuais do período rondaram sempre os 4,25 homicídios para cada 100 mil 

mulheres”.  

     Toda a mídia fala da violência: alguns veículos com intuitos meramente sensacionalistas, 

em busca de pontos do ibope, outros, com preocupações educacionais ou sociais, como as 

revistas acadêmicas.  
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     Inúmeros questionamentos já foram feitos sobre os motivos que levaram ao crescente 

número dos atos de violência, em especial a escolar, e frequentemente os vemos relacionados 

à questão da desigualdade social. No entanto, pesquisas outras revelam que este fator, não 

basta para compreendermos o problema.  

Embora seja pertinente relacionar o aumento da violência escolar com a 
desigualdade social, e a consequente frustração de expectativas de ascensão e 
consumo, só esses fatores não são suficientes para explicar o fenômeno, pois 
observa-se a ocorrência de violência também em instituições privadas de ensino 
onde o nível de afluência econômica é geralmente mais alto (LEME, 2009, p. 554, 
apud ABRAMOVAY, 2004). 
 

     É certo que a publicidade e toda a mídia em geral cria necessidades e desejos que nem 

sempre podem ser satisfeitos, principalmente entre a população de recursos financeiros mais 

escassos, o que leva a um constante surgimento de frustrações. Fato é que, tais necessidades e 

desejos são criados em todas as camadas sociais, e, como levantado pela pesquisa 

CEATS/FIA (2010), os atores de bullying e outros atos de violência não são exclusividade das 

camadas economicamente menos abastadas. Tão importante quanto a questão da violência, é 

investigar suas motivações, frequentemente associadas à desigualdade social. No entanto, 

segundo ABRAMOVAY (2004), a desigualdade social não basta para que se explique o 

crescimento da violência. 

     Freud já havia abordado o tema das frustrações em “O mal-estar na civilização”, quanto ao 

mecanismo das neuroses: “[...] uma pessoa se torna neurótica porque não pode tolerar a 

frustração que a sociedade lhe impõe a serviço de seus ideais culturais” (1856-1939, p. 39). 

     Snyder (1995), citado em pesquisa de Paula Inez Cunha Gomide, sobre a influência de 

filmes violentos em comportamentos agressivos de crianças e adolescentes, afirma que o que 

faz com que fora das telas a mesma ação agressiva possa ser reproduzida sem que uma 

percepção crítica impeça a imitação, pode ser um processo de “desinibição”, ou de 

“dessensibilização”. O primeiro, quando a violência nos filmes é percebida como 

“justificável”. E o segundo, é quando jovens predispostos a aceitar comportamentos 

delinquentes alheios aumentam seus próprios índices de agressividade após assistirem cenas 

violentas. 

     A mesma pesquisa indica que, “segundo Bandura e Walters (1963), estudos realizados com 

crianças que observam modelos agressivos têm demonstrado, invariavelmente, um aumento 

do comportamento agressivo do participante sempre que a conduta do modelo tenha 

consequências gratificantes ou não punitivas” (GOMIDE, 2000). 
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     Quanto a este aspecto, é fácil também observar como certos “bordões” de programas 

televisivos tornam-se populares e usuais, a exemplo do imperativo “Cala a boca, Magda!”, 

que há alguns anos saltou de um programa humorístico diretamente para o dia a dia.     

     Trazemos à baila a questão da violência supostamente combatida pela mídia, mas 

frequentemente incentivada pela mesma. No caso da violência contra a mulher, o jornal Folha 

de São Paulo de 23 de outubro de 2011 noticiou o assédio sofrido por uma jovem de 21 anos, 

que expressou sua indignação com as seguintes palavras, referindo-se a um quadro 

humorístico que retrata o assédio nos trens da capital:  

 
A gente que trabalha sabe o empurra-empurra que é pegar o metrô na ida e na volta, 
ainda por cima no horário de pico. Aí eles põem essa brincadeira ridícula. Só quem 
já sentiu na pele a humilhação de ter um sujeito se esfregando contra o seu corpo 
sabe a tristeza que é. [...] Se eu pudesse, tirava [o quadro] do ar  (GALVÃO, 2011).       

 

     Segundo o mesmo site, a emissora responsável pelo quadro informou que o manterá no ar. 

Pedimos, pois, licença para uma digressão.  

     Durante estágio docente, a autora travou conhecimento com uma aluna da graduação 

envolvida em uma ação do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que está intervindo a fim 

de mudar a situação de assédio nos trens paulistanos. A diretora do sindicato fez contato com 

a autora e informou que, além da distribuição de cartas abertas à população dentro das 

estações, o grupo também entrou em debate com a emissora do referido quando humorístico e 

produziu um abaixo-assinado a fim de negociar sua retirada do ar ou a alteração do teor, pelo 

qual a mulher bolinada é aconselhada a “aproveitar”.  

     As relações de opressão contra a mulher são, ao mesmo tempo vendidas em bancas 

abertamente, como também retratadas como “engraçadas” ou “normais” pela televisão. 

Durante o programa de pós-graduação, a autora desenvolveu um trabalho para a matéria 

Teoria e Crítica das Artes, uma performance intitulada “Mulher Deitada”, sobre a condição 

deste gênero na atualidade em relação a todas as suas lutas e conquistas. A justificativa trazia 

que a performance pretendia ser 

um expurgo, uma expressão da bile, um desagravo do fígado, um grito de 
indignação de um olho que percebe a mulher novamente deitada, desta vez, sob 
novas égides que, mal interpretadas, acabam por colocar a figura feminina 
novamente no prato dos famintos, nas masmorras da obtusidade filosófica, na 
guilhotina da ignorância (COSSALTER, 2011). 

 
     O poema que sustentava a performance foi apresentando em forma de cardápio e o 

professor convidado a sentar-se em uma “mesa de boteco” com uma mortalha de uma mulher 

nua decalcada em “tinta” de fígado cru, à guisa de toalha, conforme imagem abaixo. 
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     A autora não acredita na postura passiva como saída para uma sociedade pacífica e justa, 

mas no direito à palavra. Engrossamos, assim, o coro de vozes femininas, representando por 

esta jovem e pelo grupo antiassédio, como um chamado à sociedade nas pessoas daquelas 

mulheres que se sentem, como tantas outras vozes, emudecidas pelos hábitos sociais não 

questionados. 

 
 
 

Mulher Deitada 
 

Me custa acordar sem sol 
Me assusto com o que restou: 

Canoeira de um remo só, 
Solecismo humano que sou! 

 
Me frustra não ter razão 

Te assustam nossas funções? 
Canoeira que remo só, 

Somo e cismo submissões: 
 

Queimamos os sutiãs, 
Gritamos por mais espaço, 

E editamos as novas revistas: 
“Como agarrar o seu macho!” 

 
Eu ainda tenho que suportar 

O bafo quente na nuca! 
Quanto o mercado me paga 
De boca aberta e fechada? 

 
Me custa ser o que sou 

Me assusto, sou polinômio 

Ilustração 1 – Mulher deitada. Fonte: Carolina Gomes, 2011. 
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Polimorfa, sub-espécie 
Peça de carne exposta 

 
Metafísicas questões: 

Grinalda, gueixa, perfeição 
Guerra, guinada, libação 
Libido, lesbos e tesão... 

 
Queimamos os sutiãs, 

Quebramos a regra e o cabaço, 
E clamamos por mais justiça 

Siliconadas, de quatro?! 
 

E eu ainda tenho que suportar 
O bafo quente na nuca? 

Quanto o mercado me paga 
De boca aberta e fechada? 

                                                                
(2007) 

 

     Desta forma, questionamos se é aceitável que uma sociedade que se pretende democrática 

e livre, possa seguir seu curso normalmente, com seus conceitos e valores sendo formados por 

uma programação televisiva sem nenhuma preocupação com possíveis consequências de suas 

representações sobre sujeitos e situações, e sem que a sociedade tenha qualquer direito de 

decidir sobre seu conteúdo, uma vez que consideramos a mídia como uma “escola extra-

oficial”, trabalhando contra a instituição oficial, que segue ‘recolhendo crianças do leito do 

rio’2. 

     Outro exemplo de desrespeito é o caso de um comercial de televisão, sobre o qual 

falaremos posteriormente, em que aparece a expressão “rolha de poço”, já citada neste 

trabalho. Surge então uma a pergunta: a vida imita a mídia, ou a mídia imita a vida? Pesquisa 

intitulada “Representações sociais de jovens sobre violência e a urgência na formação de 

professores”, realizada por Placco et al apurou que  

 
Em relação às atividades que realizam em casa, 80,5% dos jovens assistem televisão. 
Sendo a televisão (86,2%) um dos locais nos quais os adolescentes dizem ver cenas 
de violência, dela os jovens tiram muitas das informações que têm quanto a atos 
violentos. Os tipos de programas preferidos por eles são: filmes (80,5%), clipes 
(62,9%), novelas (61,4%), programas para jovens (48,1%) e programas humorísticos 
(34,8%). Noticiários são vistos por 33,8% desses adolescentes. Conhecendo-se o 
teor dessas programações, pode-se reafirmar a forte presença nelas de cenas de 
violência. A TV, assim, impõe representações sobre seu significado como verdades 
absolutas e influencia na construção de representações sociais importantes na vida 
dos jovens. E ainda, a TV gera e transforma os significados que o jovem atribui aos 
atos de violência (2002, p. 362). 
 

                                            
2 Explicação realizada posteriormente. 
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     Kehl (1996/97, p. 26) fez alusão à Teoria do “Princípio do Prazer” de Freud ao afirmar: “A 

sociedade se divide entre os que ‘conquistam’ o direito de gozar e os outros, otários, a serem 

usados e abusados pelos mais espertos”, conforme citado anteriormente. 

     Essa “obrigatoriedade do gozo”, a que se refere Kehl, pode ser observada em posturas e 

inquietudes de crianças e adolescentes de nossa sociedade, em busca de “diversão”, rejeitando 

regras ou hierarquias, buscando a satisfação de prazeres imediatos, mesmo se para isto 

necessitarem desconsiderar os pais, amigos, professores, enfim. As relações despojadas de 

senso de alteridade são visíveis nas atitudes dos que se acreditam donos de uma liberdade 

capaz de lhes conferir impunidade. É o sentimento de onipotência natural no jovem, levado a 

conseqüências desastrosas: 

 
O sujeito onipotente da Cultura do Narcisismo vive um delírio semelhante ao que 
Freud descreveu como o estado psíquico regido pelo Princípio do Prazer: sem 
história, sem mediação de tempo e esforço entre desejar e obter, sem dívida para 
com nenhum passado, nenhuma instância paterna. É o self-made-man imaginário 
(como todo self-made-man), que se acredita sem outro compromisso a não ser com o 
próprio gozo, ao qual a mídia publicitária [...] apela incessantemente (KEHL, 
1996/97, p. 22). 

 

     Morin, em 1962, em ensaio sobre a cultura de massa, havia já assinalado os valores 

presentes nas atitudes e perspectivas humanas presentes na programação televisiva, apoiada 

no formato de programa-espetáculo - seres humanos retratados como a perfeição da 

felicidade: jovens, famosos, magros, fisicamente perfeitos, lindos, ricos, “desencanados” e 

sem qualquer espécie de problemas. Problemas, se porventura surgirem, são logo descartados 

e “parte-se para outra”, sempre de bem com a vida. 

     A televisão e o computador são janelas através das quais crianças e jovens recebem 

informações e se vêem a si mesmos refletidos naqueles que são seus heróis e modelos, dos 

quais buscam reproduzir os comportamentos. Se no dia a dia deparam com a incapacidade de 

realizar em si o modelo social de perfeição da felicidade proclamada, a frustração se instala 

acompanhada de sentimentos de insatisfação e raiva. 

     Na ausência de condições de fazer uso de sua agressividade de forma construtiva que 

propicie autovalorização, a agressividade se manifesta de forma destrutiva: atacando aquilo 

que é reconhecido, erroneamente, por ele próprio e por seus pares, como inferior, de menor 

qualidade, levando à desconsideração e desmerecimento alheio. 

     Os programas televisivos e os valores do consumismo, os vídeos para crianças e jovens 

continuam a ser veiculados e acessados. Uma educação que saiba aproveitar a capacidade de 

penetração desses veículos, fundamentada em princípios éticos, valores humanos e 
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criticidade, que garanta o direito ao convívio e aprendizado em ambiente seguro e solidário, 

poderá contribuir para aproveitar a agressividade de crianças e jovens, transformando o 

destrutivo em construtivo? Esta é uma pergunta que para ser respondida requer uma longa 

investigação. É um tema, porém, que não se deve perder de vista para uma futura pesquisa. 

     O que não se pode negar, no entanto, é que, se abandonadas a si próprias no processo 

educacional, como se a natureza pudesse realizar sozinha aquilo que apenas a orientação 

consciente é capaz, as crianças e adolescentes, sem mediação, tenderão a reproduzir os 

modelos simplesmente, porém, quando 

 
[...] após assistirem filmes violentos, recebem orientação dos pais para 
comportamentos alternativos e/ou não-violentos, aos problemas apresentados nos 
filmes, apresentam níveis bem mais baixos de respostas agressivas, quando 
comparadas às crianças que não receberam orientação (GOMIDE, 2000). 

 

     Cremos, desta forma, ser possível afirmar que a indústria cultural, por não ser um 

fenômeno de cunho educacional, ou, em outras palavras, por não se utilizar de veículos 

oficialmente reconhecidos como educacionais – veículos estes, por sua vez, não pautados por 

elementos claramente formadores e declarados como tais - atuam, no entanto, diretamente 

sobre a educação e atropelam a formação humana, retratando a violência de forma não crítica 

e semeando preconceitos, como se estes se tratassem de elementos “naturais” ou “inócuos”.  

     Assim, enquanto não for possível impedir que programas televisivos, campanhas 

publicitárias e páginas virtuais continuem a ser veiculados e acessados livremente reforçando 

estigmas, disseminando preconceitos e fomentando o ódio, a solução, então, obrigatoriamente, 

tem que estar na reflexão, na qualidade da formação escolar que pode ser proporcionada. Uma 

educação fundamentada em princípios éticos, valores humanos e criticidade, que garanta o 

direito ao convívio e aprendizado em ambiente seguro e solidário. No entanto, acreditamos no 

direito da sociedade de decidir junto com os veiculadores o teor destas programações, a fim 

de evitar-se a reprodução ad eternum da triste lenda que conta sobre pessoas dotadas de boa 

vontade que se puseram a resgatar crianças que se afogavam no rio, sem, contudo, subirem o 

leito para averiguar quem as estava jogando lá... 

 

1.5. Preconceito 
     O preconceito, como o próprio termo indica, é um conceito formado previamente, 

antecipadamente, sem conhecimento aprofundado de seu alvo, e sem ser submetido à luz da 

razão. É um senso comum, generalizado, uma imagem preconcebida que se faz de algo ou 

alguém, fundamentada em ideias preestabelecidas, geralmente equivocadas, não 
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comprováveis cientificamente. Segundo o professor e jurista Dalmo Dallari “[...] avaliar as 

pessoas e seus atos com base, simplesmente, na condição social, na situação econômica, nas 

tradições de família, na profissão, na etnia ou nacionalidade, sem conhecer as circunstâncias 

concretas de cada um, é praticar o preconceito” (LERNER et al., 1997, p. 91). 

     É o preconceito que faz com que, durante um primeiro contato, avaliemos o outro com 

base em características geralmente usadas na caracterização de personagens - o estereótipo. 

Assim, a moça de saia curta e batom vermelho imediatamente é associada à mulher “fácil” – 

ideia que, em si mesma, já carrega outro preconceito embutido (mulher deve ser recatada) -, o 

trabalhador desdentado imediatamente tem sua imagem atribuída ao “tipo ignorante”, o 

analfabeto ganha a alcunha de burro, e assim por diante, sem que se leve em consideração 

quaisquer outros aspectos de relevância muito maior.  

     A sociedade é resultado das ideologias que nela são praticadas, e dela faz parte a cultura 

que se consome. Cultura é produto e modelo social, sendo que não se pode pretender dissociar 

o que se aprende daquilo que se pratica. Max Horkheimer e Theodor W. Adorno (1936), sob o 

tema indústria cultural, em Teoria da Cultura de Massa, já haviam afirmado que “Tudo o que 

surge é submetido a um estigma tão profundo que, por fim, nada aparece que já não traga 

antecipadamente as marcas do jargão sabido, e, à primeira vista, não se demonstre aprovado e 

reconhecido” (p. 176). 

     Os preconceitos estão infiltrados em todas as áreas, em todas as camadas sociais, e a escola 

não é exceção. Dentro das escolas, as falas estão permeadas de termos que revelam os 

preconceitos, os mesmos preconceitos por vezes disseminados pelos meios de comunicação, 

de forma muitas vezes aparentemente “divertida” ou “inocente”.  

     Como ilustrativo do que afirmamos acerca de preconceitos e estigmas, disseminados pelos 

meios de comunicação, citamos um comercial de um famoso refrigerante estrangeiro, 

veiculado há cerca dez anos em rede nacional, em que dois meninos vizinhos conversavam 

sobre o que tomar à refeição.  

     Na propaganda, o consumidor do refrigerante estrangeiro é louro e magro, e o consumidor 

do concorrente, um menino moreno e gordo. O primeiro encontra-se em sua casa, e o 

segundo, é o visitante. Durante a conversa sobre as bebidas, em determinado momento, o 

consumidor do refrigerante estrangeiro, chama de “refrigereco” o refrigerante popular e de 

“rolha de poço” seu colega, consumidor deste refrigerante. Ao fundo, à guisa de platéia que 

assiste a um show de humor, gargalhadas. É a ofensa transformada em comédia. 
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     Têm-se criada assim, uma comparação entre o produto estrangeiro, mais caro, e o nacional, 

mais barato. Automaticamente, têm-se criada, também, uma associação entre os produtos e os 

meninos - ou produtos e tipos físicos – ou ainda pior: seres humanos - “superior” e “inferior”.  

     Nesta ação, não é apenas uma imagem “melhor” do refrigerante estrangeiro que passa a ser 

construída, mas também um esvaziamento da violência verbal, um reforço de preconceitos 

contra o pobre, o moreno, o gordo, o produto nacional, o brasileiro, enfim... E desta maneira, 

é como se o primeiro menino – socialmente positivado - “avalizasse” ações semelhantes fora 

da tela, e é como se o fato de ser gordo, pobre, brasileiro, justificasse as agressões sofridas, e 

obrigasse à aceitação passiva de ser ridicularizado, uma vez que a justificativa de 

“inferioridade” surge implícita na ação. 

     Durante estágio docente nesta universidade, em aulas de Ética e Cidadania, sob 

coordenação do professor Marcos de Paula, a autora tomou conhecimento do Código de Ética 

Publicitária, controlado pelo CONAR, criado em1979, ao qual recorre agora, a fim de melhor 

justificar o que se afirma acerca da não preocupação educacional da mídia.  

     A Seção 1, que reza sobre “respeitabilidade” em seus artigos 19 e 20, afirma que “toda a 

atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito à dignidade da pessoa humana” e que 

“nenhum artigo deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou discriminação 

racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade”. O artigo 44 diz que a propaganda “deve 

observar valores humanos sociais éticos responsáveis e solidários”. E ainda, a Seção 11 – 

Crianças e Jovens, em seu artigo 37 reza que “O esforço dos pais, educadores, autoridades e 

da comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de cidadãos 

responsáveis” e ainda que deverão abster-se de “desmerecer valores sociais positivos, como a 

amizade”, “impor a noção de que o consumo do produto proporcione superioridade, ou, na 

sua falta, inferioridade”.  

     Como se torna claro, embora pautada por um código de ética, a publicidade nem sempre se 

restringe a ele, o que reforça nossa concepção de caráter educador “extra-oficial” da mídia. 

Desta maneira, defendemos a idéia de que seja criado, com a participação de representantes 

da sociedade, um código de ética que seja cumprido por toda a programação televisiva, não 

apenas a publicidade. 

     É sabido que os falantes de uma língua, embora geralmente inconscientes do discurso 

social que subjaz à sua fala, são relativamente livres na escolha de seu texto (FIORIN, 2006). 

Independente de um maior ou menor grau de domínio linguístico, é claro que os agressores 

não escolhem os termos ofensivos aleatoriamente, mas optam por aqueles que carregam 

consigo conotações negativas. Se partirmos da possibilidade de optar entre “afrodescendente”, 
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“negro”, “preto” e “macaco”, e a opção recair na última alternativa, esta terá sido uma escolha 

consciente, com fins obviamente ofensivos. Da mesma forma, “rolha de poço” constitui-se 

como uma ofensa, desrespeito e claro preconceito. Ora, mas não é possível tomarmos como 

verdadeiros todos os significados atribuídos a um determinado termo, posto que, claramente, 

são carregados de sentidos deturpados, que se valem de estereótipos.  

     Um estereótipo é uma deturpação que se faz de um determinado modelo, isto é, a redução 

de um signo a um único modelo que absolutamente não abarca todas as possibilidades que de 

fato traz em si. Por exemplo, ao se afirmar que “mulher divorciada é promíscua”, “professor 

de matemática é bravo”, “artista é porra-louca”, e assim por diante, reduzimos toda uma 

classe – social, profissional ou outra – a um único modelo, construído com base em 

características preestabelecidas, ignorando completamente que falamos de pessoas, e não de 

personagens-tipo do mundo ficcional. Uma imagem estereotipada, portanto, não condiz com a 

realidade, e por muitas vezes, nem mesmo com a mínima parcela dela. O hábito de se atribuir 

a alguém uma imagem estereotipada, em lugar de estabelecer-se um contato que nos permita 

conhecer o outro, revela o quanto os relacionamentos humanos estão carregados de 

preconceitos e carecem de senso de alteridade. Desta maneira, indagamos: que modelo é esse 

reproduzido pelo bullie, que se lança à luta como um guerreiro, sem, no entanto, sê-lo? 

     A partir de GOFFMAN (1982), OLIVEIRA (1994) e LERNER et al. (1996), tem-se que o 

preconceito recai facilmente sobre segmentos sociais que carregam estigmas históricos, sendo 

o estigma uma marca, cicatriz ou sinal, geralmente infamante ou vergonhoso. Remonta aos 

tempos da Grécia antiga, em que sinais corporais identificavam escravos, criminosos e 

traidores. As chagas de Cristo são um estigma de santidade – o que revela a concepção de sua 

superioridade em relação ao comum dos humanos, enquanto que, outras espécies de estigma, 

podem simbolizar a inferioridade de uns em relação a outros.  

     No Brasil, por exemplo, os negros carregam o estigma da escravidão, da animália. Os 

homossexuais, o do pecado, da anormalidade e o da promiscuidade. Os deficientes, o da 

inferioridade, da anormalidade e da incapacidade. Estigmatizar alguém, portanto, é rotulá-lo, 

marcá-lo como diferente, estranho, e geralmente perigoso, repulsivo, danoso, inferior. É assim 

que age o agressor dos atos de bullying: marca seu alvo e o estigmatiza como veremos no 

capítulo 2, em que tratamos das análises neste trabalho. 

     Podemos dizer que o estigma é uma marca histórica que sustenta o preconceito. Enquanto 

o estigma possui suas raízes em interesses econômicos, dogmas religiosos, teorias científicas 

ou pensamentos filosóficos de épocas passadas, o preconceito é a representação – sentimento 

e ideia - disseminada por ele. Mas tanto o estigma quanto o preconceito são relações 
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socialmente estabelecidas e que possuem vínculo com a identidade social. E a indústria 

cultural é parte importante da construção e manutenção desta identidade, em que tudo parece 

classificável, padronizável, e em cujo modelo, cada qual deve cumprir seu papel: 

 
A unidade evidente do macrocosmo e do microcosmo demonstra para os homens o 
modelo de sua cultura: a falsa identidade do universal e do particular. [...] O que não 
se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o 
poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A 
racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter 
compulsivo da sociedade alienada de si mesma (ADORNO, HORKHEIMER, p. 
114). 
 
 

     Se a indústria cultural mantém, à base de técnica e de uma forte economia, o poder sobre 

uma sociedade à qual não se abrem muitas possibilidades de um pensar independente, os 

preconceitos encontram aí caminho aberto de proliferação. Segundo os mesmo autores acima 

referidos, “a violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez por todas 

[...] e cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais como as modelou a 

indústria em seu todo” (p. 19).  

     Desta maneira, destituídos de criatividade pensante, os cidadãos percebem como “naturais” 

as inúmeras e crescentes divisões sociais estabelecidas, sem, geralmente, se oporem ou 

questionarem atitudes discriminatórias e ofensivas, dirigidas àquele que é um seu igual. O que 

nos traz à memória algumas palavras contundentes, para as quais pedimos a licença de um 

aparte: 

 
[...] Se os tubarões fossem homens,  
eles naturalmente fariam guerra entre si  
a fim de conquistar caixas de peixes  
e peixinhos estrangeiros.  
As guerras seriam conduzidas  
pelos seus próprios peixinhos.  
Eles ensinariam os peixinhos que  
entre eles e os peixinhos de outros tubarões  
existem gigantescas diferenças,  
e eles anunciariam que os peixinhos  
são reconhecidamente mudos e calam  
nas mais diferentes línguas,  
sendo assim impossível que entendam  
um ao outro [...].                                             
 
 (Bertold Brecht, 1898-1956) 

 

     Dentro destas relações desiguais, enquanto a alguns – os estigmatizados – são atribuídas 

características depreciativas, a outros – os “normais” – é garantida a segurança emocional. Em 

resumo: estigmatizar alguém garante a confirmação da normalidade de outrem (cf. 

GOFFMAN, 1988). 



 

 51 

     O preconceito, então, imbricado nos estigmas sociais, e ratificado por eles, orienta o 

convívio social, e invade a fala dos agressores. Só faz sentido ofender alguém o chamando de 

“bicha” porque este termo é uma distorção de outro, “homossexual”. Tal distorção baseia-se 

na ideia de inferioridade associada aos homossexuais, e é uma tentativa de desmerecimento 

do outro, mas que só faz sentido se encontrar reflexo social. Socialmente, o homossexual é 

estigmatizado. A força de uma ofensa reside em sua aceitação social, como uma “verdade”. 

Da mesma forma, “gordo”, “preta”, “quatro olho” expressam o preconceito contra aqueles que 

não se enquadram em padrões físicos socialmente impostos, que não deixam de ser, estes 

também, estereótipos. Quanto a termos como “mongoloide” e “retardado” (que são termos há 

muito abandonados e que receberam terminologias mais adequadas), o ofensor os utiliza com 

o intuito de desmerecer a capacidade intelectual do outro. Neste caso, ignora não apenas a 

terminologia atual em relação às pessoas com Síndrome de Down, e outras, como ignora 

também sua própria ignorância em relação às capacidades e direitos civis e humanos de tais 

pessoas.      

A sociedade transmite aos indivíduos – com a linguagem e graças a ela – certos 
estereótipos, que determinam certos comportamentos. Esses estereótipos entranham-
se de tal modo na consciência que acabam por ser considerados naturais. Figuras 
como “negro”, “comunista”, “puta” têm um conteúdo cheio de preconceitos, 
aversões e hostilidades, ao passo que outras como “branco”, “esposa” estão 
impregnadas de sentimentos positivos. Não devemos esquecer que os estereótipos só 
estão na linguagem porque representam a condensação de uma prática social 
(FIORIN, 1990, p. 55). 

      

     As afirmações de Fiorin acerca da transmissão de estereótipos da sociedade para os 

indivíduos, em função de ideologias, coadunam-se perfeitamente com a definição de 

representações sociais de Moscovici (1978, apud Placco, 2002, p. 349). Segundo este, as 

representações sociais são “uma modalidade de conhecimento particular, cuja função é 

elaborar o comportamento e a comunicação entre indivíduos. Partindo do pressuposto de que 

o indivíduo se constrói na relação com o outro e com sua sociedade, nessas relações, em sua 

realidade, dá-se o processo de construção de suas representações sociais”. A partir de Placco 

et al, temos que “Moscovici (1978) configura as representações sociais em três dimensões”, 

conforme segue 

 
Informação – refere-se à “organização dos conhecimentos que um grupo possui a 
respeito de um objeto social”; 
Campo de Representação – remete à idéia de “imagem, de modelo social, ao 
conteúdo concreto e limitado das proposições acerca de um aspecto preciso do 
objeto da representação”; 
Atitude – “(...) a orientação global em relação ao objeto da representação social”. As 
pessoas se informam e representam alguma coisa somente depois de terem tomado 
uma posição e em função da posição tomada, como mostra o autor (p. 66-72).  
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     Dessa forma pode-se perceber mais claramente que aquilo que é considerado pela 

linguística como “reprodução verbal” é percebido, pela psicologia, como “reprodução 

comportamental/atitudinal”, o que nos leva, em suma, ao cerne de uma mesma questão. Se a 

reprodução é inevitável e inerente ao ser humano, posto que este é influenciado pelo meio 

social que o cerca, a violência supostamente “combatida” pela divulgação midiática é, mais e 

mais, reproduzida fora dos meios de comunicação, para, novamente, ser por eles retratado. 

“Infalivelmente, cada manifestação particular da indústria cultural reproduz os homens como 

aquilo que foi já produzido por toda a indústria cultural” (MAX e ADORNO, 1963, p. 176).   

     Este círculo vicioso de violência e agressividade negativa, assim, mescla o virtual e o real, 

atenuando mais e mais os limites entre ambos. O que podemos observar, nos dois ambientes, 

é a quase total ausência de modelos e valores positivos e éticos a serem reproduzidos. Se em 

outras sociedades mais antigas, como na Grécia, por exemplo, tinha-se por padrão um modelo 

social e educacional apoiados em valores considerados positivos por aquelas sociedades, em 

outras palavras, apoiados na arete, conceito este perseguido pelos heróis e a partir deles 

imitado, nas sociedades contemporâneas o que parece que temos por modelo é, além da 

própria violência, o que se esconde por trás dela: ausência ou inversão de valores positivos, ou 

seja, uma prática e exercício daquilo que há de menos excelente no ser humano. A 

agressividade, inerente aos seres humanos, quando mal direcionada, traduz-se em mera 

violência, ações destrutivas que vão de encontro àquilo que se buscava exercitar através da 

arete, sobre a qual logo falaremos.  

     O imaginário coletivo, traduzido pela existência de mitos, de onde surgiram os heróis, 

sempre existiu, e, segundo Pesavento, 1995, apud  Carvalho & Arruda, 2008, p. 451, “faz 

parte de um campo de representação e, como expressão do pensamento, se manifesta por 

imagens e discursos que pretendem dar uma definição de realidade [...]. As representações 

objetais, expressas em coisas ou atos, são produto de estratégias de interesse e manipulação”.  

     Portanto, a ideologia por trás daquilo que se transmite a uma sociedade, e mais diretamente 

aos jovens, nem sempre é percebida, mas quase sempre é alimentada e reproduzida, e a forma 

como se percebe o objeto é uma representação deste, não necessariamente aquilo que ele é em 

sua essência, posto que os preconceitos são deturpadores e se interpõem nas relações sociais e 

percepção do outro. Segundo Crochik (2000) 

 
[...] o preconceito é um julgamento estabelecido na ausência da experiência, o que 
fortalece a tese de Horkheimer e Adorno (1985), a qual sustenta que o anti-
semitismo não decorre do contato do anti-semita com o judeu e que esse é um 
objeto, de certa forma, imaginário para o preconceituoso, criado sem nenhuma base 
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na realidade. Esses autores, no entanto, fornecem dados para evidenciar que esse 
fenômeno pode ser também ilusório, ou seja, pode consistir numa deformação da 
percepção do objeto: características adquiridas por motivos sociais seriam 
naturalizadas e universalizadas para todos os indivíduos que pertencem a 
determinado grupo, o que explicaria, em parte, as concepções dos nazistas de raça e 
de anti-raça (p. 83). 

 

     O que explicaria em parte, também, as agressões gratuitas sofridas por grupos e pessoas 

estigmatizadas, como retratado anteriormente: os “nerds”, negros, gordos, mulheres, 

homossexuais, e pobres, entre outros. Porém, a escola se apresenta como ambiente 

privilegiado para a experiência, a discussão, a reflexão, a orientação, e a formação de valores, 

ações fundamentais para o combate ao preconceito, este, por sua vez, gerador de injustiças e 

de violência – a qual, conforme temos buscado explicitar durante nosso percurso até aqui, 

grassa pelo mundo e transforma a convivência em combate. 

 

 

1.6. Fins da educação 

     Nas palavras de Abramovay (2009), “a escola, em sua função protetora, precisa configurar-

se cada vez mais como uma instância de educação para os valores da modernidade”. Cabe, 

então, à escola, além de transmitir conteúdos, o papel de mediadora das relações entre os 

estudantes, e de formadora de valores. Mas, como realizar tamanha façanha dentro do atual 

contexto de fragmentação dos modelos sociais, expansão da violência, e incumbência de 

lograr coexistência pacífica entre as diversidades?  

     Se a escola é o local onde se exercita a vida em sociedade, e é nela que os jovens estão 

reproduzindo os modelos divulgados pela mídia que, por sua vez, reproduzem-se no meio 

social, vive-se uma espécie de círculo vicioso que urge ser quebrado. “Na verdade se pode 

afirmar que a escola deixou de ser um espaço protegido e tornou-se um local que reproduz as 

violências que acontecem na nossa sociedade” (ABRAMOVAY, 2009). 

     Outro desafio enfrentado pela escola hoje é o fato de que as novas gerações nasceram em 

meio às novas tecnologias, sem necessidade de que a utilização lhes seja ensinada, o que não 

ocorre com as gerações anteriores, que compreende professores, diretores e coordenadores. 

“Neste sentido, autoridade docente é, em parte, enfraquecida e o professor se torna alguém 

que pode ser questionado com base em outras fontes de informação e conhecimento” 

(ABRAMOVAY, 2009, p. 391). 

     Aquilo que poderia parecer veículo de democratização e homogeneização, pretendido pela 

modernidade, como as políticas de inclusão e a abertura da escola para as novas tecnologias, é 
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contradito pelas pesquisas que detectam, no meio escolar, uma enormidade de biombos e 

degraus que separam gêneros, classes sociais, etnias, etc. São os preconceitos e as 

discriminações que se sentam também nos bancos escolares, nas diversas posições das salas.  

     Sobre este tema, o trabalho de Miriam Abramovay é bastante esclarecedor. No tocante à 

discriminação, “os tipos mais informados foram a homofobia, com 63,1% nas respostas dos 

alunos, e 56,5% dos professores, e o racismo, com 55,7% dos alunos e 41,2% dos 

professores” (ABRAMOVAY, 2009). 

     Ouve-se muito falar sobre “a situação em que chegaram as escolas”. É fato notório que a 

instituição escolar hoje enfrenta inúmeros desafios, inclusive no tocante à sua própria 

sobrevivência como instituição educacional e formadora de cidadãos, e há inclusive quem 

preconize seu fim.  

     A escola é o local privilegiado de formação e convivência, como já referido anteriormente. 

A integração das novas tecnologias deve seguir-se, na opinião da autora, à integração do 

cinema e da televisão a fim de não mais fechar-se os olhos para a formação que estes realizam 

de forma “subterrânea”. Crochík, em referência a texto de Horkhmeier e Flowerman define a 

educação como capaz de formar valores e combater o preconceito, conforme segue: 

 
a educação como sendo uma área importante para auxiliar no combate ao 
preconceito, algo que também foi sugerido por Adorno (1995 a), em seu texto 
“Educação após Auschwitz”, da década de 60. Além disso, em outro texto de 
Adorno (1971) – ‘Teoría de la seudocultura’ – o autor define a formação do 
indivíduo, de sua subjetividade, como a apropriação individual da cultura. Ou seja, a 
formação e a educação não podem ser dissociadas e, assim, os autores da pesquisa 
não desconsideram a escolaridade, a classe social e a inteligência, mas não as tomam 
como variáveis desvinculadas da personalidade (CROCHÍK, 2000, p. 76). 

  

     Não podemos falar de educação e formação sem aludir ao fato de que, por elas, são co-

responsáveis pais e educadores. Muitas vezes, compete aos educadores a orientação dos pais, 

chamando-os à sua responsabilidade, pois, mais do que um problema educacional, o bullying 

é um problema social. 

     A sociedade como um todo reflete o produto da educação que se proporciona aos seus 

cidadãos. E por ser a escola o meio social por excelência de formação do jovem, esta deve ser 

reformulada, pois a mesma agressividade que tem produzido violência é capaz, se bem 

direcionada, de produzir uma escola que ensine o autocontrole, a proteção ao mais frágil, o 

poder sobre si mesmo e sobre seus instintos mais primitivos, a capacidade crítica e a 

flexibilidade de relações, objetivando efetiva interferência no círculo vicioso que se formou, 

quando, em algum lugar do passado, a semente da violência e do preconceito germinou oculta 

nos atos de bullying. 
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     É neste momento do trajeto de nossas reflexões que se atinge o ponto crucial no tocante ao 

objeto de estudo desta investigação: a personalidade do bullie, ator principal de cenas 

violentas no meio educacional, profundamente afetado por elas, e que parece, entretanto, 

impotente diante de seu (pseudo)poder. 
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Cho Seung-Hiu, 23, vítima de 
bullying durante anos, matou 
32 pessoas na Universidade de 
Tecnologia da Virgínia, nos 
EUA, e se matou em seguida. 

Mary Kate Bell, 12 anos, 
vítima de cyberbullying.

Jazmin Lovings, 
5 anos, sofre com 

distúrbios do sono em 
consequencia do 

bullying.

Phoebe Prince, 15 
anos, suicidou-se.

Sean Mulveyhill, 17, 
indiciado como um 
dos seis causadores 
da morte de Phoebe
Prince. 

EdmarEdmar Freitas, vFreitas, v íítima de bullying tima de bullying 
durante 13 anos. durante 13 anos. 

Assassinou seis pessoas e se Assassinou seis pessoas e se 
matou em seguida.matou em seguida.

 

Ilustração 2 – Vítimas do Bullying. Fontes diversas. Vide lista de imagens. 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, 
torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, 
ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. 
Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda (FREIRE, 1983). 
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Capítulo 2 

2.1. Herói e arete 

 
Descompasso, desperdício herdeiros são agora da virtude que 
perdemos. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da 
maldade... 

 
Há tempos – Legião Urbana 

 

     A escolha da comparação entre este sujeito e o herói grego deveu-se a dois fatores 

principais. Primeiramente, à sua relação de idade com os heróis, eleitos antes de completarem 

duas décadas de vida, e enviados a cumprir seus feitos no auge da força e do vigor juvenis. 

Como segundo fator, o gênero; levamos em conta resultados da pesquisa “As implicações do 

bullying na autoestima dos adolescentes”, que apontam que “os trabalhos que visam à 

prevenção e redução do bullying devem ser estruturados tendo em mente as diferenças entre 

sexos” (BANDEIRA e HUTZ, 1996). Não se trata aqui, de modo algum, de se considerar 

inexistente ou menos importante o bullying entre meninas, mas de tratar de forma 

diferenciada cada um dos gêneros, fator de importância no fenômeno, conforme apontado em 

pesquisas anteriores.  

 
É necessário que se aborde o bullying de maneira diferenciada para cada papel, e em 
específico para cada sexo. Sexo e gênero são importantes fontes de variabilidade no 
comportamento de crianças e adolescentes. Saber que meninos e meninas diferem no 
padrão de certos tipos de comportamento é o primeiro passo para o conhecimento a 
respeito dos mecanismos que podem produzir estas diferenças (BANDEIRA e 
HUTZ, 1996, p. 137). 
 

     O terceiro, mas não menos importante fator trata-se simplesmente da intuição da autora de 

que entre o bullie e o herói existiriam similaridades e diferenças que talvez pudessem apontar 

para uma interessante reflexão. Uma vez que se pretendeu através deste trabalho compreender 

nosso sujeito de pesquisa pelo lado da sua agressividade exacerbada, e que os heróis faziam 

uso desta mesma força-motriz em sua trajetória, a autora perguntava-se qual o motivo de sua 

“livre associação” entre o herói e o bullie.  

     Assim, antes da última etapa deste trabalho, passaremos a falar um pouco sobre o herói, 

este personagem que se destaca entre os comuns dos homens, porque se mostra destemido, 

atirando-se a difíceis tarefas, enfrentando desafios, suportando adversidades, e por fim, 

vencendo e sendo coroado, admirado e reconhecido pela coletividade. 

     Sobre sua origem, Feijó (1984) afirma que todas as sociedades primitivas acreditavam em 

heróis, e que este é um mito. Tal mito aparece de forma semelhante em culturas, épocas e 

línguas distintas. Nos fala de que Freud e Jung associaram os mitos aos arquétipos humanos, e 
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que estes, por sua vez, são representações coletivas e culturais (p. 20). Ou seja, os heróis, 

como arquétipos, estariam presentes no inconsciente humano, como uma espécie de desejo, e 

relacionados ao medo de mudança que o homem carrega em si. Os heróis gregos eram 

mortais, filhos de um deus e um humano, por este motivo, possuíam “poderes especiais” 

(FEIJÓ, p. 14).  

     O conhecimento da trajetória de um herói frequentemente leva à identificação - é comum 

senti-lo como um ser bem próximo, familiar, e mesmo atribuir-se a pessoas do dia a dia o 

conceito de herói, ou heroína quando uma delas destaca-se em seu meio por alguma 

característica exercitada ao extremo, além dos limites comuns. E isto causa admiração. 

Realmente, o herói é aquele que representa as idealizações humanas, a coletividade, e é ele 

quem por ela se sacrifica.  

 
O herói surgiu como mito, e foram os gregos que o nomearam [...]. O mito 
corresponde às crenças de um povo, do conjunto, da comunidade, da coletividade. 
Por isso, ele se torna a “verdade” desse povo [...]. Um mito sobrevive num povo não 
porque lhe explique a sua realidade, mas por refletir um aspecto real desse mesmo 
povo e até de todos nós [...]; o herói é um consolo sobre a fraqueza humana (FEIJÓ, 
1984, p. 13). 
 

     Segundo Vargas, associado às diversas qualidades humanas, passíveis de desenvolvimento, 

o herói representa dinamismo, fertilidade, organização, nutrição, cuidado, acolhimento, lei, 

moral, coerência, alteridade, sabedoria, enfim, características que o homem almeja, e das 

quais necessita em períodos distintos de sua própria trajetória.  

 
O herói, como arquétipo, está sempre constelado nas grandes transformações. Assim 
temos o herói matriarcal, implantando o dinamismo da grande mãe, fertilizando e 
organizando o mundo em função dos princípios de procriar, nutrir, cuidar e acolher. 
O heroi patriarcal implanta a lei, a moral espiritual, a palavra, o coerência, o 
sacrifício espontâneo para se atingir um objetivo. O herói da alteridade implanta o 
respeito à individualidade, a busca do outro lado das coisas, da outra face, dos lados 
negados ou não desenvolvidos da consciência pessoal e coletiva. Finalmente temos o 
heroi da sabedoria, da transcendência, que nos leva a enxergar o sentido da Vida e 
da Morte e a nos preparar para regressarmos ao Todo de onde viemos e para onde 
retornamos (VARGAS, 1989, p. 11). 
 

     Com suas qualidades, o herói traz a transformação, implanta na situação vigente - de crise 

- sua capacidade de transformar e restabelecer a harmonia, a ordem quebradas pelo mal, 

representado por figuras também arquetípicas, que inspiram o medo. O mal e o bem, por 

serem conceitos subjetivos, sofrem alterações de sentido de acordo com a época e a cultura. 

Mas o herói sempre será aquele coloca seus poderes em favor da salvação de seu povo, na luta 

contra aquilo que, em sua cultura, representa-lhes o mal. Segundo Feijó, 
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O mito universal do herói refere-se sempre a um homem ou a um homem-deus todo-
poderoso e possante que vence o mal, apresentado na forma de dragões, serpentes, 
monstros, demônios, etc., e que sempre livra seu povo da destruição e da morte. A 
narração ou recitação ritual da cerimônia e dos textos sagrados e o culto da figura do 
herói, compreendendo danças, música, hinos, orações e sacrifícios, prendem a 
audiência num clima de emoções, exaltando o indivíduo até sua identificação com o 
herói (FEIJÓ, 1984, p. 21). 

    

     Nesta luta, o herói não mede esforços, e, tal como fazem aquelas pessoas comuns - a que 

chamamos “heróis” do dia a dia – realiza o esforço de exercer ao nível máximo suas 

qualidades, mesmo que isto represente sua própria destruição. Isto porque o herói tem uma 

função primordial: servir. Em sua função de servir, sabe-se marcado para um fim trágico, pois 

é aquele que tem a missão de representar a coletividade, e por ela lutar. “O herói é uma 

personagem especial, que sempre deve estar preparado para a luta, para os sofrimentos, para a 

solidão, e até mesmo para as perigosas catábases à outra vida” (BRANDÃO, 1989, p. 51). 

Sobre este aspecto, não era raro que os heróis afirmassem preferir uma curta vida coroada de 

glórias a uma longa vida sem estas.  

     Embora recebessem os louros da vitória, benesses, prêmios de toda sorte, os heróis tinham 

uma função central, e que importa singularmente nesta dissertação: sua principal função era 

servir. Servir à coletividade, à comunidade, cometendo erros, infringindo regras, violando, 

mas indubitavelmente, sempre em função de um serviço a ser prestado à coletividade.  

     Junito de Souza Brandão (1989), afirma que embora a origem do termo “herói” perca-se 

no tempo, sua origem “talvez se pudesse aproximar do indo-europeu servã, da raiz ser-, de 

que provém o avéstico haurvaiti, ‘ele guarda’ e o latim servãre, ‘conservar, defender, guardar, 

velar sobre, ser útil’, donde herói seria o guardião, o defensor, o que nasceu para servir” 

(1987, p. 15). E, em sua função de servir, o fazia dentro de dois pilares inerentes à sua 

condição: a timé (honorabilidade pessoal) e a arete (excelência, superioridade) (p. 23).  

     O tema poderia, portanto, ser explorado sob diversos pontos de vista, a partir das diversas 

formas sob as quais os heróis se apresentam ou mesmo sobre o conceito de timé. Porém, 

vamos nos restringir ao herói grego e sua luta pelo exercício da arete.  

     Este conceito não é simples de ser compreendido, posto que esteve no início estreitamente 

vinculado ao herói, mas foi gradativamente se ampliando para outras áreas da civilização 

grega, sendo associada, posteriormente, inclusive à educação. Mas o termo arete, em sua 

relação direta com “formação” é o que nos diz respeito, no sentido de apontar caminhos, a 

partir deste conceito, que possam vir a ser úteis futuramente na “formação” de indivíduos, ou 

seja, na educação de cidadãos que exercitem sua arete própria, dentro de sua coletividade, e 

em favor dela. 
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     Segundo Jaeguer (1936), o tema essencial da história da formação grega, é, ao contrário do 

que se poderia julgar à primeira vista, não o conceito de Paidéia, mas, sobretudo, o conceito 

de arete, que precedeu aquele. 

 
O tema essencial da história da formação grega é antes o conceito de arete que 
remonta aos tempos mais antigos. Não temos na língua portuguesa um equivalente 
exato para este termo; mas a palavra “virtude”, na sua acepção não atenuada pelo 
uso puramente moral, e como expressão do mais alto ideal cavaleiresco unido a uma 
conduta cortês e distinta e ao heroísmo guerreiro, talvez pudesse exprimir o sentido 
da palavra grega. Basta isto para concluirmos onde devemos buscar a origem dela. É 
às concepções fundamentais da nobreza cavaleiresca que remonta sua raiz. Na sua 
forma mais pura, é no conceito de arete que se concentra o ideal de educação dessa 
época (JAEGUER, 1994, p. 18). 
 

     Para a sociedade grega, em que as lutas eram parte do cotidiano, era natural que a bravura 

militar, a força, a coragem e outras qualidades semelhantes fossem socialmente valorizadas. 

Assim, no conceito arete estava implícito o exercício de tais qualidades pelos heróis, bem 

como posteriormente outros valores passaram a ser associados ao conceito de arete. 

     Em seu livro Paidéia (1936) - a Formação do Homem Grego, Jaeguer nos oferece diversas 

descrições deste termo, e claras demonstrações do quanto sofreu transformações de sentido 

durante os períodos históricos, de acordo com o que era socialmente valorizado em cada 

época. Por exemplo, após a crise econômica que levou os nobres à carência financeira houve, 

naturalmente, uma alteração social que fez com que o termo, antes diretamente relacionado à 

nobreza, passasse agora a ser relacionado à “nobreza de sentimentos”.  

 
Em Homero como nos séculos posteriores, o conceito de arete é frequentemente 
usado em seu sentido mais amplo, [...] não só para designar a excelência humana, 
como também a superioridade de seres não humanos; [...] a arete é o atributo próprio 
da nobreza [...]. Senhorio e arete estavam inseparavelmente unidos. [...] Só uma vez, 
nos livros finais, Homero entende por arete as qualidades morais ou espirituais. [...] 
Não é verossímil que na época em que as duas epopéias nasceram a palavra arete 
tivesse, no uso vivo da linguagem, apenas o significado estreito dominante em 
Homero. A própria poesia épica reconhece, já, ao lado da arete, outras medidas de 
valor (JAEGER, 1936, p. 26-28). 
 

     Em Hesíodo, a descrição de arete já aparece associada ao trabalho, e não à nobreza. O 

trabalho passa a ser, então, o caminho para se atingir a arete. Ao mesmo tempo, surge o 

questionamento sobre a possibilidade ou não de ensinar-se a arete. 

 
Depois de ter deixado bem clara aos olhos do leitor a infelicidade da luta, é hora de 
evidenciar o valor do trabalho. O trabalho é celebrado como único caminho, ainda 
que difícil, para alcançar a arete. O conceito abarca simultaneamente a habilidade 
pessoal e o que dela deriva – bem-estar, êxito, consideração. [...] Mas então pode-se 
ensinar a arete? Esta questão fundamental surge no princípio de toda ética e de toda 
educação. Hesíodo levanta-a assim que pronuncia a palavra arete (JAEGER, 1936, 
p. 100). 
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     Em outras palavras, o conceito pode ser entendido como a identificação das qualidades 

presentes em uma pessoa e a busca pela excelência ou aprimoramento das mesmas; o 

exercício das “virtudes” físicas inerentes a ela, aliado à lapidação do caráter, através do 

esforço pessoal, uma vez que, posteriormente, o conceito guerreiro de arete passa a ser 

insuficiente aos gregos, adquirindo, assim, caráter espiritualizado ligado à educação. 

 
É certo que o conceito de arete esteve desde o início estreitamente vinculado à 
questão educativa. Com o desenvolvimento histórico, porém, o ideal da arete 
humana sofreu as mudanças da educação do todo social e também nelas influiu. E o 
pensamento teve que orientar-se vigorosamente para a questão de saber qual o 
caminho que a educação teria que seguir para alcançar a arete (JAEGER, 1936, p. 
336). 
 

     Jaeguer nos chama atenção para o fato de que na obra Ilíada este conceito antigo de arete, 

mais ligado às qualidades guerreiras, já sofria alterações de sentido, e se mostra como 

“testemunho da elevada consciência educadora da nobreza grega primitiva” (p. 21). A arete 

era como uma “guia” daquilo em que o ideal humano grego deveria espelhar-se. “É altamente 

significativo que seja o velho Fênix, educador de Aquiles, o herói-protótipo dos Gregos, quem 

exprime este ideal. Numa hora decisiva, Fênix recorda ao jovem o fim para que foi educado: 

“Para ambas as coisas: proferir palavras e realizar ações” (p. 21). Outro aspecto importante 

concernente ao conceito de arete, é que considerava-se que aquele que destruía a arete alheia, 

perdia a sua própria, desta forma, diminuindo seu valor: “Quem atenta contra a arete alheia 

perde, em suma, o próprio sentido da arete (JAEGUER, 1936, p. 23). Se este pensamento não 

significava exatamente o que se concebe hoje por respeito e consideração ao outro, ou ainda, 

talvez, alteridade, ao menos parece que buscava a garantia de direitos de uns contra o abuso 

de outros, através de uma regra explícita e aparentemente bastante eficaz.  

     A exemplo de estudos linguísticos, cujas pesquisas comprovam as variações de sentido de 

um mesmo termo de uma época para outra, pode-se constatar que os conceitos de arete e de 

virtude também variaram durante a história, como no pensamento expresso por Sólon em 

favor da nobreza empobrecida na Grécia Antiga, a respeito desta última: “Toda a virtude se 

encerra na justiça e só é nobre quem é justo” (JAEGER, 1936, p. 100-248). 

     É possível afirmar, portanto, com base no que vimos, que o termo arete sempre designou a 

manifestação ou a expressão mais alta do que se concebia, em uma e outra época, por virtude. 

Em determinados momentos, mais ligada ao mundo material, e em outros, ao espiritual: “O 

caminho do movimento educacional, [...] parte da antiga cultura aristocrática e, depois de 

descrever um amplo círculo, volta [...] à sua idéia de arete, que adquire vida nova sobre um 

fundamento muito mais espiritualizado” (JAEGER, 1936, p. 338). 
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     Durante todo o percurso desta investigação, a autora ouviu questionamentos sobre sua 

fixação por relacionar temas tão distintos. Qual seria a relevância de resgatar um conceito tão 

antigo como arete? E qual a relação entre dois mundos tão distantes?  

     Da mesma maneira que tinham os gregos suas qualidades socialmente valorizadas, assim o 

é ainda hoje. Os jovens desta época eram escolhidos e preparados para se tornarem heróis, 

representantes da coletividade. Hoje, a escola, não deve ter como objetivo escolher e preparar 

os jovens para que se tornem heróis nem modelos. Entretanto, parece que, de alguma forma, 

muitos deles tomaram para si a tarefa de se destacarem da maioria, almejando liderança, voz 

ativa e reconhecimento, através da imposição, de lutar, guerrear e destruir aquele que ele 

próprio, e talvez a própria sociedade – direta ou indiretamente - elegeu como “monstro” a ser 

atacado e destruído. Aquele que representa as qualidades socialmente desvalorizadas e que o 

bullie quer, portanto, eliminar. 

     O “indivíduo histórico-universal (o herói) seria o que compreende as condições maduras e 

encarnaria na sua liderança aquilo que sua época determinasse. O herói, portanto, estaria 

limitado pelo seu tempo e pela ‘cultura’ de seu tempo” (FEIJÓ, 1984). 

     A escolha destes temas, portanto, nos leva a questionar quais seriam hoje estas qualidades 

socialmente valorizadas e que comporiam em nosso contexto, o conceito de arete? E qual a 

composição da arete que estariam praticando os jovens que realizam o bullying, uma vez que 

não é apenas a escola, mas a sociedade como um todo, que fornece a indicação daquilo que é 

“qualidade” admirada e desejável, bem como daquilo que é “ultrapassado” e sem valor?  

Como vimos em capítulo anterior, de acordo com Abramovay (2009), a escola hoje deve ser 

“uma instância de educação para os valores da modernidade”. E nesta formação de valores, 

um conceito como arete pode vir a ser de grande utilidade, oferecendo um norte a ser seguido, 

uma vez que tal conceito, se resgatado, poderá simbolizar um conjunto de qualidades 

“naturais” ou “desenvolvidas”, do aluno, e através dela o autoconhecimento e o respeito ao 

outro se tornam fundamentais para o desenvolvimento da própria arete.  
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2.2. A pesquisa 

 
“Fizemos tudo como os adultos teriam feito. O que deu errado?” 

Piggy, em O senhor das moscas 

 
 

     Inicialmente, tínhamos em mente a aplicação de uma pesquisa de campo, em que atores de 

bullying seriam investigados, em uma escola da região central de São Paulo. Conforme 

normas do CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e 

de acordo com modelo fornecido por este, encaminhamos um termo de consentimento livre e 

esclarecido para assinatura da Instituição, dos pais ou responsáveis pelos participantes e dos 

próprios alunos, os quais pretendíamos pesquisar: estudantes do sexo masculino, entre 15 e 17 

anos, praticantes de bullying, conforme indicado pela coordenação escolar. Encaminhamos 

ainda, conforme as normas, o projeto para análise do Comitê. Havia sido selecionada uma 

seqüência de cenas do filme “Bullying, provocações sem limites”, a ser projetada aos alunos e 

sobre as quais se esperava coletar opiniões e percepções, na tentativa de delinear seu perfil.  

     No entanto, houve uma negativa inicial do CEP, devido ao fato de que os sujeitos de 

pesquisa eram menores de idade e não seriam identificados nas redações utilizadas para coleta 

dos dados. Tal negativa, e pedido de mais informações, dentre elas, sobre como seria feita a 

identificação dos bullies, deixou-nos um cronograma extremamente curto, o que levou ao 

redirecionamento da metodologia. Neste novo direcionamento, conforme já citado na 

introdução, houve também a troca de orientador. Assim, a pesquisa passou a contar com duas 

obras cinematográficas como elementos complementares de análise. Buscamos, então, 

delinear e analisar o perfil de nosso sujeito de pesquisa a partir de duas fontes: a realidade e a 

ficção. A comparação com o perfil do herói foi mantida. 

     Para apuração dos dados reais, foram utilizadas todas as pesquisas já referidas 

anteriormente nesta dissertação, acrescidas de outras informações relevantes retiradas do 

relatório final de março de 2010 da pesquisa CEATS/FIA (2010). Os dados ficcionais foram 

embasados na obra “Bullying - provocações sem limites” (Jotexso San Mateo, 2010), por sua 

fidelidade ao tema. Como material complementar foi utilizado o filme O senhor das moscas, 

versão do diretor Harry Hook, de 1990, cuja história será gradativamente apresentada durante 

a análise. Ao final desta etapa, porém, apresentamos um quadro que auxiliará a visualização 

da obra. Para melhor acompanhamento do desenvolvimento analítico, apresentamos, a partir 

de agora, de forma sucinta, uma sinopse da primeira obra. 
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     Em Bullying – provocações sem limites, Jordi é um adolescente que se mudou da cidade 

com sua mãe após a morte de seu pai. A nova escola aceita recebê-lo em função do bom 

histórico. No entanto, ao chegar à sala de aula, imediatamente passa a ser observado por 

Nasho e seu grupo, que inicia a abordagem e passa a dificultar a vida de Jordi.  

     As agressões começam na própria escola com Nasho liderando a ação de colocar laxante 

na água que induzirão Jordi a beber, seguida da ação de impedir que ele possa usar o vaso 

sanitário. O grupo todo se dirige ao banheiro para presenciar Jordi evacuando na roupa e 

filmar a cena, que posteriormente será utilizada para coagir e chantagear Jordi, mediante a 

ameaça de divulgação on-line. O episódio serve também como instrumento para estigmatizar 

Jordi e apelidá-lo de “cagão”. Após o fato, Nasho se aproxima de Jordi supostamente 

arrependido e o convida para sua festa de aniversário que é, na realidade, uma cilada para que 

todo o grupo obrigue Jordi a fumar, beber, fazer sexo, e até mesmo uma arma lhe é colocada 

no rosto, fato que assusta inclusive os integrantes do grupo de Nasho.  

     Ganhando espaço, Nasho obriga Jordi a abandonar o basquete, conhece sua mãe, e passa a 

freqüentar sua casa, obrigando-o a fazer seus trabalhos de escola, ameaçando-o também agora 

com telefonemas e e-mails. Um vizinho tenta interferir, fato que leva Nasho a intensificar 

suas investidas contra Jordi que, neste ponto, busca auxílio na Internet e conhece uma garota 

também vítima do bullying. 

     Gradativamente Jordi começa a evitar as aulas e a se distanciar de sua mãe, que passa a ter 

fortes suspeitas de que algo está errado na vida do filho, buscando ajuda na escola. Nasho, 

porém, os vigia e impõe sua presença através do vidro da porta da sala em que mãe e filho 

conversam com a direção escolar. Posteriormente, para garantir que Jordi não o delate, o 

ameaça novamente, quebrando a pata de seu cão.  

     Após, Jordi é roubado por Nasho e sofre novo ataque em que este pretende obrigá-lo a 

fazer sexo com uma prostituta diante de todo o grupo; nesta ocasião é quase morto por 

sufocamento com saco plástico. Entra em depressão e desespero, já que Nasho, aproveitando-

se da facilidade de morar ao lado da casa de Jordi, usa a mira a laser de sua arma para acuá-lo 

até mesmo durante o sono.  

     Neste ponto, a garota que Jordi conheceu pela Internet é hospitalizada em função de novas 

agressões sofridas e Jordi, ao saber, desaparece. A mãe e um amigo buscam novamente a 

escola e os agressores são, finalmente, identificados e punidos. Mas, para Jordi, já é tarde 

demais: suicida-se, deixando-se cair do terraço de um edifício. 

 

Procedimentos 
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     A primeira etapa do procedimento de análise foi a classificação e separação dos dados 

reais dos ficcionais. A fim de facilitar a visualização dos dados com os quais trabalhamos 

nesta análise, foram então elaboradas duas tabelas, a saber: 

1) Categoria Real: 

     Tabela 2, que apresenta as características dos bullies, a partir de pesquisas, que foram 

apontadas por: 

• Bullies 

• Educadores 

• Pais de alunos 

• Pedagogos 

• Profissionais da área de saúde 

• Psicólogos 

• Vítimas e testemunhas de bullying 

2) Categoria Ficcional: 

     Tabela 3, que apresenta as características do personagem Nasho, levantadas a partir do 

filme “Bullying, provocações sem limites” (2010 - Josetxo San Mateo); 

     Em seguida, procedeu-se à análise propriamente dita, com base em pensamentos de 

Sigmund Freud, O mal-estar na civilização (Paris, 1969), Jean-Paul Sartre, O ser e o nada 

(Paris, 1943), Patrick Vignoles, A Perversidade (Paris, 1988), Erich Fromm, Anatomia da 

destrutividade humana (New York, 1973), e Carl G. Jung, O homem e seus símbolos 

(Londres, 1964). Damos por encerrado nosso trabalho com a comparação do perfil do bullie 

com o do herói grego, e considerações finais.  
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2.2.1. Levantamento dos dados 

2.2.1.1. Categoria Real 

 

Características dos bullies Fontes 

Agressividade “O agressor frequentemente vê sua agressividade 
como qualidade” (BANDEIRA e HUTZ, 1996). 

Ameaça “a gente vai te pegar”; “você será deletada” 
(CYBERBULLYING, 2008). 

Animalização “atavam-lhe uma corda ao pescoço para passear 
como um cachorrinho” (FANTE, 2005). 

Aniquilamento “O aluno Philip C. foi levado à morte por culpa 
das intimidações e dos maus-tratos de que era 
objeto no pátio da escola. Enforcou-se[...] 
(FANTE, 2005); 
“Edmar Aparecido Freitas [...] disparou contra 
cerca de 50 pessoas[...]. Atingiu sete delas e depois 
se matou com um tiro na cabeça. Era vítima de 
bullying há onze anos” (FANTE, 2005). 

Antissociabilidade “Os agressores apresentam, desde muito cedo, 
aversão às normas, não aceitam ser contrariados ou 
frustrados”(SILVA, 2010). 

Ausência de empatia “caráter de jogo e brincadeira que os agressores e/ 
ou divulgadores veem nesses casos, parecendo não 
existir uma empatia pelo sofrimento da vítima” 
(ABRAMOVAY, 2009).  

Calúnia “suas fotos se mantinham intactas, só que 
acompanhadas de mensagens descontextualizadas 
de cariz sexual. Os textos terminavam com o seu 
número de telemóvel” (OLIVEIRA, 2008). 

Coisificação “Quando perguntaram aos torturadores de Johnny 
sobre suas intimidações, disseram que perseguiam 
a sua vítima ‘porque era divertido’” (FANTE, 
2005). 

Covardia “àqueles que não se submetem às vontades dos 
agressores, mais fortes, em maior número, ou 
ocultos sob o anonimato” (NOVA ESCOLA, 
2010).  
“os agressores podem permanecer em anonimato, 
mesmo quando conhecidos das vítimas, sendo 
muito difícil identificá-los. [...] é mais seguro para 
os agressores, os quais poucas vezes são 
descobertos, praticar atos violentos na internet” 
(ABRAMOVAY, 2009, p. 403). 

Criminalidade “Os agressores [...] geralmente estão envolvidos 
em pequenos delitos, como furtos, roubos ou 
vandalismo”(SILVA, 2010).  
“Dias antes do exame, roubaram desse menino 
tímido de dezesseis anos, todas as suas anotações” 
(FANTE, 2005). 

Crueldade “mesmo após o regime – suposto motivo das 
agressões que sofria - Edmar ainda continuou a ser 
humilhado, passando a ser chamado de ‘vinagrão’” 
(FANTE, 2005). 

Degradação “geralmente são imagens de nus, ou outros tipos de 
imagens degradantes de crianças e adolescentes” 
(MORAES, 2004). 
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Desejo de poder e liderança O agressor tem sido considerado como um 
indivíduo procurando poder e liderança dentro do 
grupo de iguais (OLWEUS, 1993). 

Desejo de popularidade [...] “comportamentos que expressam o desejo de 
conquistar popularidade e ser aceito”; [...] “As 
respostas mais frequentes à pergunta ‘por que você 
acha que alguns colegas maltratam outros?’ dadas 
pelos alunos que responderam ao questionário 
foram,  na sequência:  ‘porque querem ser 
populares’, ‘não sei dizer’, ‘por brincadeira’ e 
‘querem dominar o grupo’ (Bullying Escolar no 
Brasil - Relatório Final – São Paulo: CEATS/FIA, 
2010). 

Desprezo pelos valores e escolhas alheios “João Paulo, um garoto da 5ª série, onze anos, 
vinha sofrendo perseguições de alguns colegas 
porque não gostava de jogar futebol” (FANTE, 
2005). 

Destrutividade “ameaçada [...] de ter meu carro riscado” 
(CYBERBULLYING, 2008); 
“vandalismo, com destruição do patrimônio 
público ou privado” (SILVA, 2010). 

Discriminação “[...] porque não ‘ia com a cara’ [...] o estudante 
mineiro [..] achou que tinha o direito de criar uma 
página de um site de relacionamentos na Internet 
com todo tipo de ofensa e xingamentos, 
inventando apelidos” (KEILA; NOEMI, 2007); 
“O bullying [e] o cyberbullying [...] fazem uso [...] 
dos atos discriminatórios e da promoção do 
isolamento social” (Nova Escola, 2010). 

Difamação “agressões verbais [...] difamação [...] comentários 
depreciativos” (NOVA ESCOLA, 2010). 

Dissimulação “Teria que dar suas roupas, sapatos e dinheiro para 
outra aluna, caso contrário apanharia e seria 
cortada com estilete. [...] a mãe da agressora 
convidada a comparecer na escola, [...] relatou que 
a filha costumava chegar em casa levando roupas 
que não eram suas, mas afirmando tê-las ganho de 
uma coleguinha” (FANTE, 2005). 

Estigmatização “‘votações’, para eleger ‘o mais feio’, ‘o mais 
gordo’, ‘o mais imbecil’ da escola ou do grupo, 
além de outras mais agressivas” (MORAES, 
2004). 

Falsidade – finge-se confiável “falso perfil, tratado por alguém que desconhecia, 
mas que tinha acesso ao seu contacto pessoal” 
(OLIVEIRA, 2008). 

Força “As respostas a essa questão revelam, ainda, que 
os maus tratos entre colegas no ambiente escolar 
podem ocorrer por que: o agressor é mais forte do 
que a vítima, a vítima não reage, a vítima é 
diferente, os agressores não são punidos pela 
escola, sentem-se provocados e acham que a as 
vítimas merecem” (CEATS, p. 32-33). 

Humilhação “o menino que ele matou já tinha até jogado lama 
nele” (BASSETTE, 2007). 

Intolerância “para aqueles que não aceitam os gays”; “que não 
suportam ela” (CYBERBULLYING, 2008). 

Má-fé “Entre os alunos autores de bullying, 51,8% 
afirmaram que não receberam nenhum tipo de 
orientação ou advertência quanto à incorreção de 
seus atos” (Neto, AA Lopes. 2005). 
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Maldade “Possuem em sua personalidade traços de 
desrespeito e maldade” (SILVA, 2010).  

Mentira “[...] a filha costumava chegar em casa levando 
roupas que não eram suas, mas afirmando tê-las 
ganho de uma coleguinha” (FANTE, 2005). 

Ódio “despeje aqui seu ódio”; “essa comunidade é para 
todos aqueles que odeiam, não suportam ou 
simplesmente não vão com a cara dela”, “Eu odeio 
a Fabiana”, “Odeio a Rose”, “Eu odeio o Jorge – O 
Retorno”, “Eu odeio a professora Fátima”, “Odeio 
a Juju” (Páginas diversas do Orkut). 

Prazer em dominar  “O agressor [...] sente prazer e satisfação em 
dominar” (BANDEIRA e HUTZ, 1996). 

Preconceitos: 

Estético 

Étnico 

Homofobia 

Social  

Machismo 

 
 
 
 
 
Conforme Tabela 1. 
 
 
 
 
 

Preconceito linguístico “ele era ridicularizado durante o ensino médio por 
causa do excesso de timidez e ‘jeito esquisito de 
falar’”(BASSETTE, 2007); “discriminavam-no 
porque tinha um sotaque diferente” (FANTE, 
2005). 

Sadismo “divertimento pela situação constrangedora ou até 
pela feição assustada desses indivíduos” 
(ABRAMOVAY, 2009). 

Violência “obrigavam-no a tragar ervas e a beber leite 
misturado com detergente, golpeavam-no”; “seria 
cortada com estilete” (FANTE, 2005) 

Tabela 2 - Características dos bullies - Categoria Real 
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2.2.1.2. Categoria ficcional 

 

Características do personagem Nasho Referência no filme 

Agressividade Empurra, ofende, golpeia Jordi. 

Ameaça Quando a escola toma conhecimento dos fatos e os 
informa sobre as providências a serem tomadas, 
sai olhando fixamente para a diretora e a mãe de 
Jordi. A postura corporal remete à preparação do 
ataque. 

Animalização Persegue pelos corredores até acuá-lo em um canto 

Aniquilamento Leva Jordi à morte. 

Antissociabilidade O agressor revela-se temor até mesmo para seu 
grupo, que se assusta quando ele vai além nas 
agressões, usando arma de fogo. 

Ausência de empatia Sorri da dor do cachorro e da feição assustada de 
Jordi. 

Calúnia Ameaça postar vídeo de Jordi evacuando na roupa. 

Coisificação Persegue com a arma a laser, mirando em diversas 
partes de Jordi 

Covardia Ataca com ajuda do grupo uma única pessoa 
desarmada e indefesa; 
Arma situações de ataque à sua “presa” de forma a 
garantir que ela não possa fugir ou pedir socorro. 

Criminalidade Rouba o mp3, e o dinheiro de Jordi 

Crueldade Quebra a pata do cachorro, com as próprias mãos. 

Degradação Obriga a beber alcoólicos, usar drogas, dançar com 
a namorada do agressor, e posteriormente, contrata 
uma prostituta para desvirginá-lo. 

Desejo de poder e liderança Comanda os ataques de seu grupo. “Chega!” “Por 
aqui, por aqui!” “Vamos lá!” 

Desejo de popularidade Elimina Jordi do time de basquete, sua forma de 
destaque na escola. 

Desprezo pelos valores e escolhas alheios “Você não é um cara legal?” – Ser legal significa: 
estar dentro da lei, ser bem quisto, ser bom aluno, 
ter consideração pela mãe, colegas, professores. 
Então, ele deseja destruir isto também. 

Destrutividade Rasga a fotografia da família – pai recém falecido, 
mãe, Jordi. 

Discriminação Satiriza quem utiliza normas: “Nossa, que 
educado!”; “Ô, novato!”. 

Difamação No filme a difamação não chega a acontecer, mas 
é usada como ameaça para obter de Jordi o silêncio 

Dissimulação Pai agressor, mãe foi embora, mas ele mantém a 
pose: “meu pai tá sob controle”; 
Aproxima-se de Jordi e da mãe como se fosse 
amigo, e não tivesse feito nada. 

Estigmatização Incomoda-se com a qualidade esportiva de Jordi, 
até conseguir excluí-lo do time; para isso usa de 
agressão física, difamação após criar o estigma de 
“cagão” e por fim, chantagem e ameaça em relação 
ao cachorro e à mãe. 

Falsidade – finge-se confiável Convida Jordi para uma festa, mas é apenas 
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pretexto para atraí-lo para uma armadilha. 

Força Nasho é mais forte, ainda assim, agride Jordi com 
auxílio de seu grupo. 

Humilhação Urina no rosto de Jordi, dentro do banheiro 
feminino. 

Intolerância Aparece associada ao desprezo pelas 
características de Jordi; o chama de gay. 

Má-fé Finge arrependimento por duas vezes para 
impetrar novo ataque. 

Maldade Permeia o filme todo: Nasho se diverte em torturar 
Jordi. 

Mentira Finge-se amigo de Jordi para freqüentar sua casa. 

Ódio À reação do agredido, quase o mata, sufocando-o 
com saco plástico. 

Prazer em dominar Oferece drogas, pergunta sobre intimidades, 
comanda os ataques, determinando para o grupo 
quando bater, quando parar, e quando é “sua vez.” 

Preconceitos: 

Estético 

Étnico 

Homofobia 

 

 

Social 

Machismo 

Preconceito linguístico 

 
Patentes nos olhares de desprezo para as roupas, o 
cabelo, a bolsa e o jeito de Jordi. 
 
Não é aparente no filme. 
 
Insinua que Jordi seja gay e não gosta de mulher; 
Após obrigar Jordi a beber e a fumar, diz que ele 
se portou “como um homem de verdade, não um 
cagão”. 
 
“Que merda de presente!” 
 
Chama a própria namorada de “vadia”. 
 
Não é aparente na versão em português. 

Sadismo Olha de forma depreciativa e irônica para as 
roupas e o jeito do novo aluno, qual um animal que 
saboreia mentalmente a futura presa. Ameaça ferir 
a mãe de Jordi.  

Violência Perpassa o filme todo. 

Tabela 3 – Características de Nasho – Categoria Ficcional. 
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O senhor das moscas 

 

Quadro representativo das características do personagem Jack 

Desdenha as regras “Castigo para os roubos?” – e gargalha. 
Destrói a esperança “Nunca seremos resgatados”. 
Cria para os outros uma imagem “melhor” mais 
potente, mais poderosa que a real: 

Jack: “Seria bom dar uma transadinha”. 
Ralph: “Pára com isso. Você nunca transou”. 
Jack: “Mesmo assim, seria bom”. 

Atrapalha o trabalho alheio Jack e seus aliados jogam pedras na água em que 
os outros meninos estão tentando pegar peixes. 

Finge-se corajoso, mas tem medo, como a maioria 
dos meninos ali. 
 

Jack também não adentra a caverna onde 
supostamente existe um monstro. Todos de seu 
grupo fogem, e ele também, após todos. Depois, 
divide a responsabilidade com o grupo: “Ouvimos 
bem. Seja lá o que for, estava lá”. 

Demonstra falta de compaixão e sensibilidade.  Sobre o piloto ferido e fora de si: 
Jack: “Ou arrumamos um jeito de nos livrar dele”; 
“Ele não vai sobreviver”; “Precisamos cuidar de 
nós mesmos.” 

Não assume suas responsabilidades 
 

A fogueira apagou-se porque Jack não se 
preocupou em mantê-la em seu turno, ou seja, a 
coletividade não lhe interessa. O helicóptero 
poderia tê-los visto quando passou, mas a fogueira 
apagada não pôde ser vista. 

Fraciona o grupo em favor de seu desejo de ser 
líder e fazer as coisas a seu modo.  

“Farei outro acampamento para caçadores e para 
aqueles que querem se divertir um pouco”. 

Usa do medo para manter a liderança e o controle 
sobre o grupo. 

Situação 1: 
“O monstro pode voltar a qualquer hora, sob 
qualquer forma”. 
Situação 2: 
Espalha entre os meninos do outro grupo que eles 
estão em perigo por causa do monstro, cuja 
existência ele e seu grupo teriam confirmado.  

Demonstra sangue frio e agressividade sem 
controle.  

Ataca, ameaça, rouba, destrói o acampamento 
alheio. E leva seus liderados a agir da mesma 
forma. 

Não enfrenta os perigos sozinho, mas se protege 
sob o grupo - manda fazer, não faz. 

Jack manda outros meninos buscarem a faca e 
depois roubarem os óculos do gordinho. Na calada, 
em grupo, armam emboscadas e atacam com 
lanças e fumaça, como se as “presas” oferecessem 
grande perigo.  

Incita ao uso da agressividade 
 

“Devíamos treinar (caça) com coisas vivas”. 
“Vamos, caçadores! Roger é o porco!” “Billy é o 
monstro!” (Paulo Freire: “meninos brincando de 
matar gente” / Cena das Bacantes, de Eurípides.) 

Deseja claramente ser admirado.  
 

Manda que os meninos gritem em coro, após 
anunciar ao grupo rival que farão um churrasco: 
“O chefe falou!” 

Não usa de justiça Manda castigarem o menor da turma, Peter, pela 
morte de Simon. Chicoteiam-no, apesar de seus 
protestos: “Eu nem toquei nele!”. Chamam-no de 
criminoso. 

Desdenha as regras e desafia, mede forças até o 
fim (após matarem Piggy) 

 Ralph: “Não vão ficar impunes.”  
Jack: “É? O que vai fazer?” 
 

Tabela 4 – Características de Jack  
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2.2.2. Análise comparativa 

Os bullies - o real e o ficcional, Jack e Ralph, os heróis: é a guerra! 

 

2.2.2.1. A formação do exército 

     Durante análise do bullying no curso de graduação, havíamos associado o perfil deste 

agressor ao que Kehl (2007) nomeia “sujeito onipotente da cultura do narcisismo”, impressão 

que ora sustentamos. A busca pela admiração e popularidade, bem como a tentativa frustrada 

de exalar uma felicidade constante – modelo perverso ditado pela mídia, conforme abordamos 

anteriormente – é a busca desesperada por evitar o sofrimento e obter prazer. O problema é 

que, segundo Freud (1988), referindo-se ao “programa do princípio do prazer”, “não há 

possibilidade alguma de ele ser executado” (p. 24). 

     Os atores de bullying agem de modo a ‘se divertirem’ usando seus pares, e cada novo 

ataque denota maior intensidade. É um processo semelhante ao que ocorre na mente do 

dependente químico, em que a quantidade anterior já não satisfaz. “Quando qualquer situação 

desejada pelo princípio do prazer se prolonga, ela produz tão-somente um sentimento de 

contentamento muito tênue. Somos feitos de modo a só podermos derivar prazer intenso de 

um contraste, e muito pouco de um determinado estado de coisas” (FREUD, 1997, p. 24).  

     Por este motivo, a busca pelo prazer desemboca na expressão dos instintos humanos mais 

indomados, posto que “o sentimento de felicidade derivado da satisfação de um selvagem 

impulso instintivo não domado pelo ego é incomparavelmente mais intenso do que o derivado 

da satisfação de um instinto que já foi domado” (FREUD, 1988).  

     A partir destas primeiras observações, e devido ao fato de que o bullie parece buscar o 

prazer incessantemente, iniciaremos nossa análise desde este ponto. O prazer perseguido pelo 

bullie encontra vazão de duas maneiras, uma pela fala, outra pelas ações físicas. A primeira 

delas, a fala, conforme anteriormente analisado, revela que este sujeito de pesquisa percebe o 

meio social e o outro através de preconceitos. Mas sua fala revela mais do que isto. A 

presença de características, como mentira, injúria, ofensa, calúnia, difamação, entre outros, 

revela-se bastante importante para a compreensão do que pode estar subjacente, presente em 

sua psique, e que o impele a este tipo de atitude.  

     Esta verbalização destrutiva e depreciativa, segundo Jung (1964), denota a manifestação 

negativa de uma característica tipicamente feminina, a anima, que emerge no sujeito do sexo 

masculino e se caracteriza como “fala venenosa”:   
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Outra maneira pela qual a anima se manifesta de forma negativa na personalidade de 
um homem é revelada no tipo de observação rancorosa, venenosa e efeminada que 
ele emprega para desvalorizar todas as coisas. Observações deste tipo sempre 
contém uma mesquinha distorção da verdade e são engenhosamente destruidoras [...] 
Quando assim se manifesta, a anima é tão fria e indiferente como certos aspectos 
violentos da própria natureza (JUNG, 1964, p. 179). 
 

     É possível levantar-se, assim, a hipótese de que este sujeito se encontre em conflito, 

buscando a integração de sua psique, o que não o torna menos nocivo ao meio, pois se 

evidencia aqui um processo que envolve algumas características deste sujeito, e as coloca em 

um mesmo grupo. Desta maneira, classificamos: os preconceitos, a discriminação, a 

humilhação, a estigmatização, a calúnia, a difamação, a animalização e coisificação como 

características que configuram esta fala “engenhosamente destruidora” a que Jung se refere. 

Entretanto, não podemos nos restringir ao aspecto de busca do prazer pela verbalização e 

concluir nossa análise aqui, uma vez que a engenhosidade – apontada por Jung - indica outra 

direção. 

     Primeiramente, não é possível atribuir esta verbalização danosa a uma suposta ignorância 

das suas consequências, muitas vezes pretendida por estes agressores. Ao invés disto, esta 

“engenhosidade destruidora” de que Jung fala, pode ser associada à capacidade danosa e cruel 

de manipulação do meio. Este sujeito parece ter consciência de que o preconceito está tão 

presente nele como em seus pares, e assim, se utiliza desta “fraqueza” para incitar o grupo 

contra seu alvo.  

     Se o bullie age com objetivo de se destacar, e o faz de maneira bem sucedida; se elucubra 

sobre as diferentes formas de ofender e agredir, até decidir-se pela “melhor” delas, não é 

possível aceitar suas ações como advindas de um ser ‘ingenuamente maldoso’, mas sim como 

advindas de alguém perfeitamente capaz de desenvolver um projeto e levá-lo a cabo. Em 

outras palavras, um estrategista. Estes sujeitos não conseguem conviver pacificamente com as 

diferenças, revelando intolerância. É um aspecto antissocial que se manifesta como a 

expressão de um ser ‘deslocado’ em seu meio. É um sujeito desencaixado socialmente, e que 

não demonstra nenhuma espécie de interesse pelas normas e regras; muito pelo contrário, 

pretende ser, ele próprio, o legislador e o executor de regras que o beneficiem e garantam sua 

segurança contra punições, até sua livre incursão pela criminalidade. “Os agressores 

apresentam, desde muito cedo, aversão às normas, não aceitam ser contrariados ou frustrados, 

geralmente estão envolvidos em atos de pequenos delitos, como furtos, roubos ou vandalismo, 

com destruição do patrimônio público ou privado” (SILVA, 2010, p. 43-44). Assim, a 

formação de um grupo garante a ele proteção e força contra as regras que vão contra seus 

desejos e favorecem a realização de seus ataques verbais estrategicamente pensados.  
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     Levando em conta esta capacidade de influência e mobilização de pessoas em torno de um 

objetivo, pela fala, façamos um breve exercício de imaginação com este líder e o imaginemos 

conduzindo as massas em mutirões de solidariedade! Seria possível ensinar a arete, conforme 

questionamento levantado por Hesíodo (JAEGUER, 1936, p.100)? Ou, em uma hipótese 

muito mais terrível, conduzindo as massas em mutirões de aniquilamento dos ‘diferentes’... 

     Esta fala destrutiva é apenas o início de um processo de busca pelo destaque dentro do 

grupo, ou seja, a conquista da popularidade que lhe garantirá a liderança. A popularidade 

aumenta a sensação de aceitação social, ainda que esta não lhe proporcione saciedade, no caso 

do bullie. Mas seu processo de ação parece seguir um esquema bastante lúcido e inteligente: 

primeiro a estigmatização do alvo, seguida do enfraquecimento deste pela calúnia e 

difamação, até total destruição da imagem, a transformação do outro em um objeto, ou coisa.  

     Este processo de coisificação do outro, é similar à estratégia utilizada por comandantes de 

guerra que, para comandar e convencer os soldados a eliminarem os outros, alteram até 

mesmo o nome do inimigo. “Parece ser esta quase uma regra, quando se quer tornar a coisa 

mais fácil, ao destruir seres vivos que pertencem ao outro lado, doutrinar nossos próprios 

soldados com o sentimento de que os que devem ser eliminados são não-pessoas” (FROMM, 

1975, p. 174). Acrescentamos que este trabalho de coisificação torna-se bem mais fácil 

quando os preconceitos presentes no bullie encontram resposta social dentro da própria 

escola. 

     Assim, estabelecemos aqui uma diferenciação entre estas oito primeiras características, e 

as próximas, no sentido de que as primeiras se configuram como parte de uma estratégia bem 

elaborada de “tomada de poder” dentro de um grupo, seguida pela “formação de exército”. 

 

2.2.2.2. A tomada de território 

     Ressaltamos que as características descritas como desejo de poder e liderança e desejo de 

popularidade, consideradas por outros pesquisadores, como as motivações dos bullies para 

seus atos, aqui as entendemos não como o fim em si mesmo, mas como um meio. Estes 

elementos integram, em nossa análise, o segundo grupo, composto também por agressividade, 

ameaça, destrutividade, dissimulação, força, má-fé, mentira, e violência. Percebemos aqui 

estas características sob outra ótica, em que seriam, na realidade, os meios pelos quais os 

bullies se mantêm no poder até que possam, enfim, atingir seu objetivo final, outro.  

     Estes sujeitos agridem, destroem e ameaçam não apenas pelo prazer, mas como forma de 

coação, a fim de obterem o que desejam, e para isto fazem uso da força e da violência. Como 

forma de se protegerem, mentem, agem diante da família e dos professores de forma diferente 
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da postura que assumem diante de seus pares, o que revela dissimulação. Este fato leva-nos a 

outra conclusão: se o bullie dissimula, finge, mente, pois mantêm duas imagens distintas – 

uma, potente, diante dos mais frágeis que ele, e outra, inocente, diante dos mais fortes 

(entenda-se por ‘mais fortes’ aqueles com capacidade de puni-los, como a família e as 

instituições) – isto indica consciência da incorreção dos seus atos.  

     Esta constatação contradiz a imagem que talvez se pudesse fazer destes sujeitos quanto a 

um possível “desconhecimento” das incorreções dos atos que praticam. Como citado em 

capítulo anterior, segundo respostas dadas pelos próprios bullies em pesquisa nacional, “entre 

os alunos autores de bullying, 51,8% afirmaram que não receberam nenhum tipo de orientação 

ou advertência quanto à incorreção dos seus atos” (CEATS/FIA, 2010).  

     Ora, se tais atos são consumados fora das vistas das autoridades escolares; se não são 

revelados após a consumação, senão entre amigos; se os próprios bullies são difíceis de serem 

identificados em seus grupos e não saem por aí “apregoando” abertamente seus feitos, é 

possível rejeitar a hipótese de que este sujeito sofra de uma espécie de amnésia que ataque 

especificamente seu julgamento. É notório que possui consciência de seus atos, uma vez que 

mantém a atitude de ocultá-los de quem poderia coibi-los.  

     Assim, quando alega suposto desconhecimento do caráter de suas ações, pode-se afirmar, 

segundo pensamento de Vignoles que este sujeito revela má-fé. 

 
Sartre trata em termos de má-fé o que Freud chama “recusa”. Ele mantém em um 
campo de consciência um “jogo” existencial de contrários, que Freud leva ao 
processo inconsciente do “recalque”. As duas noções, de má-fé e de recusa, fazem 
compreender a dualidade da perversidade. Primeiramente, levar a perversidade a 
uma consciência que engana a si mesma, mesmo sendo sua própria cúmplice, 
permite apreender o elemento voluntário e consciente da perversidade, mais 
exatamente o jogo perverso sobre o consciente e o inconsciente, sobre o voluntário e 
o involuntário, sobre a responsabilidade e a irresponsabilidade. Em segundo lugar, 
dar conta da perversidade em termos de inconsciente permite apreender a origem 
involuntária desse mesmo jogo perverso, a determinação não-dominada do mal que 
caracteriza a disposição ou estrutura perversa, em suma, explicar porquê a 
consciência joga consigo mesma. Com efeito, esse jogo não teria nenhum sentido se 
aí não houvesse nada para ser escondido, um “isso” recalcado, portanto, 
inadmissível (VIGNOLES, 1988, p. 100-101). 
 

     De onde se conclui que, se as ações deste ator não estão baseadas na inocência, no simples 

desconhecimento das consequências dos seus atos, - mesmo que sua busca pelo prazer seja 

incessante – e que ele se compraz no sofrimento que provoca em nome deste prazer, existe aí 

então outra característica presente: a perversidade. 

     Segundo Vignoles (1988), a perversidade é tanto voluntária - por estar relacionada à 

escolha - quanto involuntária - por ser inerente ao ser humano. Ou seja, um misto de 

predisposição e hábito. “A perversidade não é então maldade inconsciente de si e 
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involuntária, mas ao contrário, maldade, absolutamente consciente de si, execução do mal em 

toda a lucidez ou, dito de outra forma, cinismo” (p. 16). E ainda: “A perversidade está não 

somente na consciência, mas na ciência do mal” (grifo nosso) (p. 23). 

     E quando se fala em ciência, fala-se em método. O que o bullie revela em seus 

procedimentos é a presença de uma metodologia de ação, pela qual ele ganha território pela 

inspiração do medo, e gradativamente avança os limites deste território – quando não físico, 

do ser do outro. Assim, a cada vez que não recebe punição, não é impedido nem delatado, 

sente-se robustecido e avança mais, fazendo mais vítimas e vitimando mais profundamente as 

que já tortura. Este processo que envolve ameaça e coação, envolve também chantagem. Não 

é somente “me dá isto senão te bato”, ou “fica quieto senão vai ver”. É um procedimento que 

revela maquinação, trama, raciocínio, em que coisas e valores importantes ao outro entram em 

jogo – sua imagem, sua dignidade, seus bens, seus amigos, sua família, sua integridade física, 

enfim, sua vida. Um procedimento de “manutenção do poder” e “ampliação do território”. 

 

2.2.2.3. O aniquilamento 

     A perversidade do bullie se manifesta pela fala e pelos atos. Falamos anteriormente sobre 

um aspecto da agressividade que é inerente à constituição humana, ou seja, é biológica, e está 

relacionada com a sobrevivência. Esta se trata, portanto, de uma agressividade relacionada às 

defesas e bastante diferente daquela associada à compulsão destrutiva que nunca se alterna 

com impulsos construtivos.  

     A agressividade que mais profundamente nos interessa neste trabalho, e à qual nos 

referimos aqui a partir de agora, é outra, direcionada contra aqueles que o bullie “não aceita”, 

em sua intolerância. É uma espécie de agressividade que parece não ser utilizada apenas para 

que este ator se destaque no grupo, posto que ele nem sempre é mais forte, mas se vale de 

grupos para ganhar força e atingir seu alvo. Ou seja, não se trata meramente – ou não se trata 

sempre – de um jogo através do qual o bullie pretende medir forças e provar que é o melhor. 

Ele desafia as normas, desafia o alvo, e segue desafiando. As normas, definitivamente, não 

são de seu interesse, pois que este pretende ser, ele próprio, conforme já afirmamos, o 

legislador e executor de regras que atendam aos seus próprios desejos e garantam sua 

segurança contra qualquer punição e muitas vezes sua incursão pela criminalidade. A 

coletividade tampouco é de seu interesse. O que lhe interessa realmente está além da 

superfície.  

     A espécie de intolerância que o bullie apresenta se assemelha muito mais ao que Vignoles 

(1988), denomina misantropia involuntária. Esta espécie de antissociabilidade do bullie, a 
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intolerância por ele demonstrada em suas relações, se assemelha muito à postura do perverso 

“infiltrado” na humanidade com o objetivo de destruí-la.   

 
Misantropia involuntária, mas consciente de si, a perversidade é um aspecto do ódio 
que se conclui em homicídio voluntário [...]. O perverso não age contra tal ou qual 
homem, contra isso ou aquilo que o homem criou; ele prende-se a tudo o que 
simboliza a humanidade, às obras como às pessoas, à ideia humana (VIGNOLES, 
1988, p. 66-67). 

  
     O tipo de agressão que aqui nos interessa é esta, que não vê limite, que se estende até a 

morte – real ou simbólica da vítima. É a agressão que advém de um desejo profundo de 

negação da vida, que não está relacionada à agressividade natural da criança que pode ser 

direcionada para o construtivo, como para o destrutivo. Referimo-nos à espécie de agressão 

maligna que revela o homem alterado, desassossegado. Ou, nas palavras de Fromm (1973), 

“as formas malignas de agressão [...] – sadismo e necrofilia – não são inatas [...] o homem 

deformado e todos os fatores que transformam o homem num aleijado psíquico também o 

transformam num sádico ou destruidor” (p. 576).  

     Voltamos assim, mais uma vez, à idéia da fala, agora como expressão de sadismo. “O 

sadismo mental pode ser diferenciado de maneiras aparentemente inofensivas: uma pergunta, 

um sorriso, uma observação embaraçosa” (FROMM, 1973, p. 382). Esta explicação esclarece 

um pouco mais sobre o difícil caráter de detectção do bullying, como dito em capítulo 

anterior. Um simples sorriso maldoso – com significância dentro do grupo – é capaz de 

destruir a autoconfiança do alvo, é de difícil detecção e praticamente impossível de impedir. É 

uma ação totalmente consciente, estrategicamente arranjada. Ela não se dirige a todos, mas 

àqueles escolhidos pela intolerância que o bullie representa, que, por sua vez, está ligada ao 

ódio, e que associamos também ao conceito de misantropia involuntária em Vignoles (1988). 

     Esta ânsia destrutiva que projeta seu ódio contra a figura de outrem encontra paralelo no 

pensamento de Fromm (1973) sobre o caráter necrófilo, atado ao caráter sádico e ao aumento 

do narcisismo, da falta de relacionamento e pela destrutividade (p. 465). “Uma outra 

manifestação do caráter necrófilo é a convicção de que o único modo de resolver um 

problema ou um conflito é pela força e pela violência” (grifo da autora) (p. 451).  

     Assim, os aspectos mais interessantes e reveladores do perfil deste sujeito são a 

antissociabilidade, a crueldade, a degradação, a intolerância, o ódio, o sadismo, e o 

aniquilamento, por estarem intimamente relacionados.  

     O bullie não é apenas o sujeito onipotente da cultura do narcisismo, posto que seu 

principal objetivo não é somente o prazer. Ele é também um sujeito que estabelece uma 

guerra em busca de um objetivo mais preocupante: o prazer proporcionado pelo 
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aniquilamento. 

     Além da morte simbólica do sujeito, o bullie almeja e muitas vezes provoca também a 

morte física de seus alvos. Diversas pesquisas retratam casos de mortes das vítimas, por 

suicídios ou assassinatos. Como no filme, na vida também os alvos são destruídos. A 

trajetória dos ataques dos bullies revela que a destruição final dos alvos passa pelo exercício 

de e incitação ao ódio. Sartre (1943) nos diz que o ódio ao outro é o ódio aos outros, ou, em 

suas próprias palavras, “o outro que odeio representa, na verdade, os outros” (p. 510). O que o 

bullie quer destruir, na verdade, é aquilo que o outro representa enquanto humanidade e 

civilização. Quando se passa por alguém confiável, abusa da amizade e da boa-fé, até destruí-

las. Age de forma a exterminar tudo aquilo representado pelos seus pares, assim, o que ele 

está destruindo na verdade, são os valores que o outro representa.  

 
O que eu quero alcançar ao perseguir a morte de um tal outro, é o princípio geral da 
existência de outrem. O outro que odeio representa afinal os outros. E o meu 
projecto de o suprimir é o projecto de suprimir outrem em geral, ou seja, de 
reconquistar a minha liberdade não-substancial de para-si (Sartre, p. 142). 
 

     Já havíamos observado a fidelidade do filme de Jotexso San Mateo ao tema bullying, pela 

verossimilhança de seus personagens. O levantamento das características do personagem 

Nasho, bullie na ficção, confirmou nossa avaliação quanto a este aspecto, por isso 

mantivemos o mesmo modelo da Tabela 2, com as mesmas características apontadas nos 

bullies reais. Focalizamos nossa análise, portanto, em pontos mais relevantes agora: a luta 

estabelecida por Nasho contra Jordi e a significância de seu desejo de destruir os valores que 

este representa.  

     Em uma das primeiras cenas do filme, o olhar depreciativo de Nasho em direção a Jordi é 

o indício de problemas. Jordi, no entanto, apresenta certa pureza ou ingenuidade, pois 

permanece alheio a este olhar observador e maldoso de Nasho, além de não perceber também 

as primeiras provocações. Este olhar, inclusive, seguido de um sorriso, é a representação 

perfeita do “sadismo mental” de Fromm (1973), já analisado.  

     Jordi é bom aluno, apresenta conhecimento das matérias do currículo, tem boas notas, bom 

histórico, é estudioso, enfim, representa o esforço pessoal. Nasho, em oposição, representa 

justamente a ausência deste esforço, pois o chantageia e ameaça a fim de que Jordi lhe faça os 

trabalhos. Ao responder ao professor, se levanta da carteira, denotando respeito e consciência 

hierárquica, características satirizadas e ignoradas por Nasho. 

     Jordi também demonstra respeito e acato às regras sociais - usa expressões como 

“obrigado”, “com licença”, etc., em oposição ao desprezo de Nasho por toda espécie de regra. 
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Jordi possui sociabilidade, pois busca integrar-se ao grupo e ao novo ambiente, e até mesmo 

conquista vaga no time de basquete da escola atual. Assim, representa também a 

adaptabilidade e o esforço pessoal, ao superar suas perdas na mudança de escola. 

     Tanto Nasho quanto Jordi possuem qualidades esportivas, no entanto, o treinador exclui o 

primeiro por jogar violentamente, e aceita o segundo pelo talento associado ao respeito às 

regras. Mas Nasho obriga Jordi a abandonar o time de basquete e consegue ser novamente 

aceito. Estes dois aspectos podem ser associados à concepção de arete, ou ainda, no primeiro 

caso, ao não exercício da arete própria, à negação do exercício da própria inteligência, e, no 

segundo caso, ao desrespeito pela arete alheia. Enquanto Jordi luta pelo próprio 

aprimoramento, Nasho, ao contrário, em lugar de exercitar as próprias qualidades, ao tomar 

conhecimento das qualidades de Jordi, põe-se imediatamente a perseguir e a destruir. Neste 

caso, Nasho seria um ‘herói’ desleal, aquele que perde sua própria arete ao destruir a arete 

alheia.  

     Nasho demonstra também um grande desapego, ou ainda, aversão à vida, que podemos 

relacionar à ideia de necrofilia em Fromm (1973), conforme citado. Ao usar e obrigar a usar 

substâncias tóxicas – drogas e bebidas - este personagem demonstra desejo de degradar. O 

uso de armas, mesmo conhecendo suas consequências, reforça o desejo de degradação – sua e 

do outro.  

Os fenômenos que levantam tanta indignação – vício de drogas, a decadência 
cultural e espiritual, o desdém pelos valores éticos autênticos – tudo isso se relaciona 
com a crescente atração pela morte e pelas coisas imundas. Como se pode esperar 
que os jovens, os pobres e os que não têm esperança não sejam atraídos pela 
decadência, quando esta é promovida por aqueles que dirigem o curso da história 
moderna? (FROMM, p. 468). 
 

     Nasho é o protótipo do sujeito que ri de tudo, finge satisfação e sucesso constantes, e que 

está “decidido a tudo às custas dos demais e com o respaldo da maioria” (ADORNO et al, p. 

132). É, enfim, o mesmo sujeito onipotente da cultura do narcisismo da vida real, enquanto 

Jordi, em sua fragilidade, é o pobre representante dos valores pretendidos pela escola. Jordi é 

então combatido por Nasho, em sua luta para destruir o que este significa – a própria 

instituição escolar. 

     Mas, como já apontamos anteriormente, vivemos um paradoxo constituído pela 

incoerência existente entre os valores pretendidos pela instituição educacional - no Brasil, 

explicitados nos Parâmetros Curriculares Nacionais - e os valores ditados pela mídia, 

completa ou quase totalmente opostos a estes. 

     Assim, podemos associar Jordi ao representante da sociedade civilizada, ou, em outras 

palavras, ao sujeito cuja arete é composta pelas qualidades “socialmente valorizadas” – neste 
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caso, pela instituição escolar, ao menos no que se pretende que sejam os valores por ela 

pregados, difundidos e protegidos, e Nasho ao sujeito cuja misantropia almeja a destruição da 

própria humanidade.  

     Mas, se vivemos em uma época individualizante, em que o sentido de coletividade parece 

ter se perdido, e o herói supostamente aposentado por não ter mais o que representar, os atuais 

modelos heroicos não declarados como tal apregoam a autossuficiência como caminho para a 

felicidade. Ainda assim, dentro deste paradoxo, não deixaram de ser modelos. E o 

inconsciente humano buscará e encontrará, de uma ou outra maneira, o herói de sua 

comunidade. Os seguidores do bullie talvez estejam expressando, ao aceitá-los como seus 

heróis - nem sempre por força de coação, mas muitas vezes por omissão e por escolha - a 

necessidade de fortalecimento do ego, conforme sugere Jung (p. 123). 

     Neste caso, é importante nos perguntarmos com quais elementos a formação desses 

adeptos se deu e está se dando. A adoração ao que eu não sou expressa o que almejo e que 

posso vir a ser? E quanto aos agredidos, estariam, conforme pensamento de Freire (1970), 

“incubando” o futuro opressor? 

     A luta entre opressores e oprimidos parece datar do surgimento da própria humanidade. Se 

nas escolas e no filme já analisado esta tensão de forças opostas está presente, no filme O 

senhor das moscas ela aparece de forma ainda mais explícita.  

     A trajetória de um grupo de crianças e adolescentes cadetes da aeronáutica que segue 

viagem em um avião que cai em alto-mar leva a importantes reflexões. Este grupo se vê na 

contingência de sobreviver e tentar ser resgatado por seus próprios meios, em uma ilha. Eis 

que se inicia a saga humana da eterna luta entre a vida e a morte. 

     Ralph é eleito pelo grupo como ‘capitão’, mas Jack gradativamente começa a minar seu 

trabalho. A ideia de Ralph é de manter o grupo unido, tomando as decisões em conjunto, por 

isso ele e Piggy3 encontram uma concha que decidem usar como símbolo da manutenção da 

ordem no grupo. A concha representa um valor – através dela Ralph e Piggy pretendem que o 

grupo possa a se manifestar, ouvir e falar, tomar decisões; símbolo da união, da cooperação, 

do respeito, do esforço em equipe. Mas Jack despreza este símbolo, e esta ação significa a 

destruição de todos os valores a ela associados. Jack fraciona o grupo, despreza as regras, não 

respeita a coletividade. 

     No filme há duas vozes dissonantes, que representam pontos de vista opostos diante da 

vida, ou valores distintos. Ambas as vozes possuem capacidade de liderança, 
                                            
3 Personagem cujo nome não é declarado no filme. Mesmo seu amigo, Ralph, o chama assim, ainda que Piggy afirme não 
gostar. A história deste personagem poderia ser foco de estudos do bullying – gordinho, de óculos e inteligente. Mas isto daria, 
por si só, outra pesquisa.  
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democraticamente eleita ou não, e são duas forças que se opõem e lutam – uma delas, até o 

limite. A primeira dessas duas forças, na voz de Ralph, considera o futuro, a sobrevivência 

fundamental até o momento em que conseguirem, pela sensatez e esforços conjuntos, serem 

resgatados e retornarem ao lar; a outra voz, Jack, considera o momento, julga mais importante 

caçar e usufruir o que puderem; declara não acreditar em um resgate, considera a 

sobrevivência como uma disputa de poder entre ele e o líder eleito pelo grupo. Em sua 

essência, portanto, é a guerra, e ao mesmo tempo é também a luta dos bullies: disputa pelo 

domínio sobre um grupo e imposição de seus pontos de vista, no caso de Jack, imediatistas.  

     Ralph tem senso de responsabilidade, de causa e consequência, e sofre por isso. Simon4 é 

assassinado pelo grupo durante um ritual de treinamento de caçadores que, como em transe, 

confundem sua imagem, no escuro, com o do suposto monstro da ilha. Sobre este episódio, 

Ralph diz: “Não foi um acidente”. “Nós estávamos lá. Não fizemos nada”.  

     Jack, ao contrário, não tem nenhuma responsabilidade, não assume seus atos, nem as 

consequências de suas decisões. Não se compadece, não tem senso de alteridade. Deseja ser 

líder pelas honrarias, nunca pelas responsabilidades que a liderança representa. Não escuta a 

voz da razão, e quando ela insiste, é implacavelmente calada. Quando Piggy toma a concha e 

a palavra e diz: “Temos que nos unir! Talvez tenhamos que ficar aqui para sempre!”, uma 

imensa pedra rola sobre sua cabeça, atirada do penhasco pelo grupo de Jack.  

     O procedimento adotado por Jack é bem claro: mina o trabalho de Ralph fracionando o 

grupo, tornando a liderança de Ralph enfraquecida, ao jogar com as necessidades imediatas e 

o prazer de usufruir a ilha. Abandona e leva o grupo a abandonar todas as ações que poderiam 

garantir uma convivência pacífica entre o grupo e a manutenção de qualquer referência que os 

ligasse ao mundo civilizado. A mesma divisão dos procedimentos de guerra cabe aqui: Jack 

toma o poder, à força, estigmatiza e enfraquece Piggy e Ralph, e ainda oferece uma 

“recompensa” aos outros meninos: carne assada, e assim, recruta seus soldados. Ao nomear-se 

chefe dos caçadores, reveste sua imagem de simbolismo. Em oposição, Ralph é denominado 

“covarde” e Piggy é apenas “uma coisa” – ou mais um animal a ser caçado.  

     Jack, ao incutir medo nos integrantes do grupo de Ralph mostra estratégia novamente, e 

acaba por recrutar todos os “soldados”, até que Piggy e Ralph estejam sozinhos do lado 

oposto. Mas não é o bastante para Jack: incita o grupo “ao ataque”, e à noite surpreendem os 

dois e roubam o que lhes resta: os óculos de Piggy.  

                                            
4 Personagem que descobre a verdade sobre o “monstro da ilha”, mas que não chega a revelar ao grupo: é morto 
imediatamente após a descoberta. 
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     Os óculos de Piggy simbolizam a sabedoria, o objeto capaz de conferir a visão – como o 

raciocínio de Piggy. No entanto, também pode ser relacionado ao fogo roubado por Prometeu, 

já que eram usados com o fim de acender a fogueira. Mas, com uma diferença fundamental: 

ao contrário de Prometeu, que roubou o fogo para dá-lo aos homens, desafiando o poder dos 

deuses, por achar injusto que os homens não o possuíssem, Jack rouba o fogo, representado 

pelos óculos de Piggy, para desafiar o poder do outro líder, para tornar-se o único “senhor” da 

ilha. Único senhor dos “aviadores”, transformados em repugnantes insetos: moscas... Na cena 

final Ralph é caçado sob uma cortina de fumaça provocada por Jack e seu grupo, porém é 

salvo no último instante, com a floresta pegando fogo ao fundo. No entanto, ainda que 

permaneça vivo, Ralph, o líder espontâneo, responsável, ético e democrático nunca mais 

existirá. 

     Este percurso aparente no filme contém os mesmos elementos já analisados de “formação 

do exército”, “tomada de território” e “aniquilamento”. Mas, se por um lado este combate 

pode ser entendido sob a ótica da guerra, não é menos verdade que pode também ser 

associada à luta entre “Princípio da Realidade” (Ralph) e “Princípio do Prazer” (Jack).  

     O outro ponto a ser observado é em relação aos valores destruídos pelos bullies e pelos 

personagens dos filmes. Expressões antes valorizadas, como a amizade e a afetividade, hoje 

se tornaram moeda de troca em um perverso jogo de poder que assola a sociedade. Parecem 

ter sido transformados em uma expressão de fraqueza, em uma época em que apenas os fortes 

parecem ter direito à vida. Ana Beatriz (2010) afirma sobre a personalidade dos bullies, que 

 
O que lhes falta, de forma explícita, é afeto pelos outros. Essa afetividade deficitária 
(parcial ou total) pode ter origem em lares desestruturados ou no próprio 
temperamento do jovem. Nesse caso, as manifestações de desrespeito, ausência de 
culpa e remorso pelos atos cometidos contra os outros podem ser observadas desde 
muito cedo (por volta dos 5 ou 6 anos) (SILVA,  p. 43-44). 
 

     Além da afetividade e da amizade, a ausência de valores como empatia, alteridade, senso 

crítico, ética, autoestima, autoconhecimento, respeito, solidariedade, adaptabilidade, esforço 

pessoal, parece indicar que o ego deste ator – o bullie - encontra-se em desequilíbrio, o que 

pode sugerir também que seu superego carece de elementos, tendo ficado, durante sua 

formação, relegado ao segundo plano, ou ainda, preenchido de valores avessos à manutenção 

da estrutura civilizatória. Assim, no lugar destes elementos “reguladores” das ações – 

alteridade, ética, solidariedade, enfim - encontram-se o egoísmo, o ódio, a perversidade. Se já 

não há hoje nenhum sentido de grupo – e nenhum sentido no mundo (CAMPBELL, 2000, p. 

372), posto que tudo está no indivíduo, assim, avalizados pelos elementos reguladores em sua 

psique, o bullie segue pregando sua verdade: o herói sou eu! 
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Porque o bullie é um herói e não o é ao mesmo tempo.  

     Nietzsche apud Marlon (1993), sobre a aristocracia guerreira, afirma:  

Conceber a existência como um duelo leal era condição inerente ao forte. Não se 
podia guerrear quando se desprezava e não havia porque fazê-lo quando se 
dominava. Para que houvesse o confronto, era preciso que existissem antagonistas; 
para que perdurasse era necessário que os beligerantes não fossem aniquilados 
(MARLON, p. 59). 

 
     Conforme pudemos atestar pelos relatos de casos reais, e também pelo filme analisado 

nesta dissertação, o bullie parece almejar o aniquilamento de seu alvo. Ou seja, ao mesmo 

tempo em que demonstra desprezo pelo alvo, luta para manter-se no poder, mas aniquila 

como em uma guerra, não como em uma luta agonística.  

Não é por acaso que Nietzsche confessa sentir na proximidade do Heráclito “mais 
bem-estar do que em qualquer outra parte” (cf. Ecce homo, “O nascimento da 
tragédia”, parágrafo 3.) Em Heráclito, o construir e destruir, esse movimento 
cósmico que se repete com periodicidade, surge da guerra dos opostos. Universal, a 
guerra está em toda parte; sem trégua ou termo, ela é permanente. Como dois 
contendores, os opostos combatem, de sorte que a tensão que se instala entre eles faz 
com que ora um, ora outro tenha a supremacia. Como os atletas nos estádios, os 
artistas nos anfiteatros, os partidos políticos na agora e as cidades-Estado na Hélade, 
os inúmeros pares de opostos lutam “em alegre torneio”. Aqui, a noção de 
competição, em que se baseia toda a vida política e social dos gregos, atinge a 
“máxima universalidade”. Com Heráclito, a ideia de luta reveste caráter agonístico 
(combate atlético); com Nietzsche, também (MARLON, 1993, p. 60-61). 

 
     Assim, com a colaboração deste pensamento, torna-se claro que o caráter da luta do bullie 

não é de simples competição. Os casos estudados demonstram que, ao vencer a disputa, este 

sujeito não se dá por satisfeito, mostrando insaciável sede de parecer superior aos demais, 

ainda que para isto se utilize de sobrepujar os mais fracos. À primeira vista, pode parecer que 

seja este sujeito um forte, porém, ainda recorrendo a Nietzsche apud Marlon (1993), têm-se o 

seguinte pensamento: 

Querendo prevalecer na relação com os demais, o forte desafia todos os seus pares. 
Mas não identifica a precedência com supremacia, nem confunde o combate com 
extermínio. [...] escreve Gerard Lebrun: ‘Mais próxima de um jogo do que a guerra 
total, a luta é sempre pela dominação, nunca pelo aniquilamento do adversário’ (p. 
60). 
 

     Mas o que observamos em nossa investigação é que o objetivo final do bullie não parece 

ser apenas o de destacar-se por lutar e vencer um opositor, mas aniquilar o outro no que 

concerne à sua constituição como ser e representante da civilização. 

     Se entre os heróis guerreiros e os bullies encontramos semelhanças no que diz respeito à 

estratégia de guerra, à sede de liderança e poder, ao instinto combativo, por outro lado, 

encontramos também diferenças fundamentais que os distanciam. 
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     A fim de ilustrar um pouco o que afirmamos, retratamos a seguir quatro imagens: duas que 

representam as lutas que ocorrem nas situações de bullying e outras duas lutas, empreendidas 

pelos heróis. Chamamos a atenção para o fato de que pode se revelar bastante interessante a 

existência de certa “oposição” entre elas, ou talvez pudéssemos dizer a presença de uma certa 

“inversão de valores” entre ambas as lutas.  

Ilustração 3: Hércules e cérbero (Fonte: Guazelli, 2011). 

 

Na primeira imagem, Hércules aprisiona 

Cérbero, o cão de três cabeças: feroz, 

temido, perigoso. 

 

 

 

Ao lado, três bullies – dois ativos e um 

passivo – enfrentam um único opositor: 

menor e mais fraco. 

    Ilustração 4: Jordi 1 (Fonte: Filme Bullying...,2010). 

     Os heróis primavam pela verdadeira valentia, que se expressava na coragem em enfrentar 

grandes desafios, seres atemorizantes, opositores tão ou mais fortes do que eles, enfim. Este 

era seu valor no tocante ao exercício da arete física: tornavam-se cada vez mais fortes e 

corajosos. Avançavam contra seres que poucos ou ninguém ousava enfrentar. 

     O segundo par de imagens retrata novamente esta característica básica oposta entre os 

heróis e os bullies. À esquerda, um único homem lutando contra um grupo de outros 

guerreiros tão bem preparados quanto ele; à direita, três agressores que lutam contra um único 

homem - menor e mais fraco. E que não foi avisado de que haveria uma guerra... 
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    Ilustração 5: Guerreiro contra guerreiros (Fonte: Wallbest.com, 2011) 

 

 

 

 

Jordi é atacado pelo grupo de 

Nasho nos fundos da escola. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Ilustração 6: Jordi é atacado (Fonte: Filme Bullying ..., 2010). 

 

     Como um bárbaro, um guerreiro, o bullie também se lança à sua “tarefa” de destruir seu 

alvo com uma energia e obstinação semelhantes àquelas com que os heróis lançavam-se 

contra seus inimigos. Assim, combatem, desafiam, destroem. Mas são como soldados que 

desconhecem seu general e perseguem os louros de uma saciedade jamais atingida. Com uma 

diferença fundamental: os heróis nunca lutavam contra os mais fracos, pois isto seria como 

atestar a própria incapacidade.  

     Outro fator fundamental relativo às diferenças entre os heróis e os bullies encontra-se em 

Brandão (1989), no que diz respeito à função do herói: servir à coletividade. O bullie não 

assume esta função heroica, mas, contrariamente, serve-se da coletividade.  

     Os heróis protegiam seus pares, e eram esperados, clamados pela coletividade. Em 

oposição a esta característica, têm-se que o bullie agride a seus pares, ou ainda, faz uso deles 

para se proteger, posto que a coragem não é seu forte. Se quem nos salva é o herói, o bullie, 
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definitivamente, não compartilha esta particularidade com ele. Em vez de ser clamado, é 

temido, em oposição a ser aquele que protege, é o que agride. É verdade que o bullie oferece 

certa proteção aos seus seguidores, mas esta proteção é também uma moeda de troca, ou 

ainda, falsa amizade.  

     A arete simbolizava a conjugação das qualidades do herói, elevadas ao nível da 

excelência: coragem, força, inteligência, sendo que tais valores, por serem subjetivos, 

sofreram e sempre sofrerão a ação da época e da cultura à qual se referirem. Mas a arete do 

bullie parece ser composta de uma falsa coragem, posto que ele se vale do apoio de grupos 

para agredir seus pares; falta de exercício da inteligência, já que ele subjuga o colega e 

chantageia para que este cumpra seus deveres escolares. Além destes fatores, conforme 

anteriormente citado, aquele que atenta contra a arete alheia perde a sua própria. Assim, ao 

atacar a inteligência de seus pares, roubando-lhes as anotações, como na realidade, ou 

impedindo que outros exerçam suas qualidades, por exemplo, sejam esportistas, como na 

ficção, estes pretensos heróis perdem sua própria qualidade heroica.  

     Sempre que uma ameaça é iminente, o herói aparece para salvar, ou é chamado a 

solucionar a crise social. Mas no bullying, qual é a ameaça social? Nenhuma, a ameaça é 

pessoal. O bullie nomeia a si mesmo herói e, assim, detona as crises e produz ameaças.  

     Porém, sendo o herói a personificação dos valores sociais de uma determinada época e 

sociedade, seria o caso de nos perguntarmos se, no final das contas, não está tudo certo... 

Afinal, o bullie, é um herói criado por um modelo social que proclama a perfeição, a esperteza 

sobre os outros e o prazer e a felicidade constantes. O bullie parece pretender transformar-se 

no novo herói, estabelecendo uma nova “ordem social” dentro da escola; a exemplo dos 

heróis gregos, os bullies também são uma classe de indivíduos organizados, e às vezes 

armados, submetendo a maioria, e consolidando o poder. É a ameaça da nova “aristocracia” 

(governo dos ‘melhores’) sobre a democracia... (Feijó, p. 55-56).          

     A autora acredita que, diante do que se pode apurar até aqui, cabem algumas reflexões. 

Seria o caso, então, de nos perguntarmos se os elementos com que a instituição escolar está 

alimentando as características daquilo que poderíamos chamar arete dos jovens hoje possui 

ainda algum valor. E se é nestes valores que cremos, novamente nos perguntarmos se 

verdadeiramente estamos levando em conta que a construção humana se dá na interação já 

que, de alguma forma, os valores que a escola transmite têm levado um grande grupo de 

alunos a ser submetido por outros. E por último, se constatarmos que sim, que cremos 

verdadeiramente em tais valores, nos questionarmos por que então permanecemos passivos, 
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permitindo que o trabalho da educação oficial continue a ser minado pelo trabalho da 

educação não-oficial. 

     E por último, nas palavras do personagem Piggy do filme “O senhor das moscas”, deixar 

que lateje em nossa mente o questionamento feito por ele, quando, em face de um líder auto-

eleito, todos os esforços para a manutenção dos valores aprendidos resultaram em catástrofe: 

“Fizemos tudo do jeito que os adultos teriam feito. O que deu errado?”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     No início de nosso projeto de mestrado tínhamos como objetivo final a comprovação de 

que o praticante de bullying seria um anti-herói. Como uma jovem heroína que inicia um 

percurso de descoberta e ainda possui visão romantizada do mundo a ser explorado, a autora 

percebia os heróis sob a ótica religiosa, em que virtude já havia adquirido um caráter moral. 

No entanto, durante a investigação, foi possível perceber que arete ou virtude tiveram, no 

início, um sentido bem mais amplo, só posteriormente adquirindo caráter espiritual. 

     Sob os diversos aspectos aqui enfocados nesta dissertação arriscamo-nos a dizer que o 

bullie é, ao final das contas, um herói. Porém, se nos apoiarmos no sentido de anti-herói 

oferecido pelo Dicionário Houaiss, “anti-herói- s.m. oposto ao herói; esp. personagem de 

ficção a quem faltam atributos físicos e /ou morais característicos do herói clássico” (p. 146), 

ou no Dicionário Aurélio, “[De ant(i) + herói.] s.m. Protagonista de romance, filme, peça 

dramática, etc., a quem faltam as qualidades físicas ou as virtudes que se atribuíam ao herói 

clássico” (p. 150), e, ademais, considerando-se que o herói clássico era extensão da vida 

social da Grécia antiga, e seu caráter híbrido, um misto de realidade e ficção, torna-se possível 

se afirmar que este sujeito é também um anti-herói, observadas as distâncias que o separam do 

herói, conforme análise.  

     Desta maneira, consideramos alcançado nosso propósito maior, o de compreender este 

sujeito de pesquisa pela ótica do herói de guerra; e parcialmente atingido o objetivo de 

comprovar que o bullie é um anti-herói - o que, ao fim de tudo, adquire caráter de menor 

importância mediante o aprendizado granjeado e que ora dispomos aos que se interessarem. 

     O mesmo tema deverá vir a ser foco de futuros estudos de doutorado da autora, mas 

ressaltamos que a presente investigação já levanta outros questionamentos e aspectos 

interessantes no tocante à personalidade deste sujeito. Assim, deixa a autora a título de 

sugestão a outros pesquisadores um estudo do bullie sob a ótica de Maquiavel.  

 

 
 
 
 
 
 

Meu amor! Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter 
bondade é ter coragem... 

 
Há tempos – Legião Urbana 



 

 89 

REFERÊNCIAS 

 
ABRAMOVAY, Miriam (coord.). Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e 
convivência nas escolas. Brasília: Rede de Informação Tecnológica Latino-americana- 
RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, 2009. 
 
ABRAPIA 
 
ABREU, Sérgio. Os descaminhos da tolerância. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 1999. 
 
ADORNO et al, comentários e seleção de Luiz Costa Lima. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 
______; Hokheimer, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 
1985. 
 
ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez, 1981. 
 
AQUINO, Julio Groppa (org.). Diferenças e Preconceito na escola. São Paulo: Summus 
Editorial, 1998. 
 
BASSETTE, Fernanda. Bullying pode ser uma das explicações para a tragédia nos EUA. 
Globo.com/vestibular e educação. São Paulo, 22 abr. 2007. Disponível em: 
http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL24607-5604,00.html.. Acesso em: 12 set. 
2008. 
 
BAKHTIN, Mikhail M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
 
BANDEIRA, Claudia de Moraes e HUTZ, Claudio Simon. As implicações do bullying na 
auto-estima de adolescentes. Psicologia Escolar e Educacional./Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional – v.1, nº 1, 1996. Campinas: ABRAPEE. 
 
BITUN, Ricardo. in:  Inclusão e exclusão – múltiplos contornos da educação brasileira. São 
Paulo: Expressão e Arte, 2006. 
 
BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega. v.3, 2ª. ed., Petrópolis: Ed. Vozes, 1989. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: 
Ensino Médio – língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
BRECHT, Bertolt (1898-1956). Histórias do Sr. Keuner. Tradução de Paulo César de Souza – 
São Paulo: Ed. 34, 2006. 
 
BULLYING ou a lei do mais forte. Corpo saudável, 2008. Disponível em: 
<http://www.corposaudavel.com.br/portugues/content/view/72/27/>. Acesso em: 05 out. 
2008.  
 
CEATS/FIA. BULLYING Escolar no Brasil - Relatório Final – São Paulo, 2010. Disponível 
em: <http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Arquivos/pesquisa-
bullying_escolar_no_brasil.pdf> Acesso em: 08.ago.2011. 
 



 

 90 

BULLYING provocações sem limites. Direção: Josetxo San Mateo. Produção: Josetxo San 
Mateo. Intérpretes: Nadeska Abreo; Marcos Aguilera; Osvaldo Ayre; Felipe Bravo; Albert 
Carbó; Yohana Cobo e outros. Roteiro: Angel Garcia Roldán. Fotografia: Núria Roldos, 2010. 
Paris Filmes. Gênero: Drama. Duração: 89 min. 
 
CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. 6ª. ed., São Paulo: Pensamento-Cultrix, 2000. 
 
CARVALHO, J.G.S. & ARRUDA, A. Representações sociais: diálogos. In: Paidéia: 
cadernos de peicologia e educação/ Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Vol. 18, nº 41 (set.dez.2008) – Ribeirão Preto: Maxiodor, 
2008, v.: il.; 26 cm. Quadrimestral. 
 
CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: 
Mediação, 2004. 
 
CHACON, Lélia. Cibervalentões. CRESCER, nov. 2008. Disponível em: 
<http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI15625-15143,00-
CIBERVALENTOES.html.> Acesso em: 12 set. 2008. 
 
CHAUÍ, Marilena. Uma ideologia perversa. Folha on-line, 14 mar. 1999. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/dc_1_4.htm>. Acesso em: 15 nov. 2008. 
 
CROCHÍK, José Leon. Teoria Crítica da Sociedade e estudos sobre o preconceito. Revista de 
Psicologia Política, 2000. Disponível em: 
<http://www.fafich.ufmg.br/~psicopol/pdfv1r1/Leon.pdf>. Acesso em 14 set. 2011. 
 
______. Preconceito, indivíduo e cultura. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 

CYBERBULLYING. Globo.com/fantástico, 01 out. 2008. Disponível em: 
<http://fantastico.globo.com/Jornalismo/Fantastico/0,,AA1528489-4005,00.html>. Acesso 
em: 17 out. 2008. 

CYBERBULLYING - o está saindo do controle? Como tudo funciona. Disponível em: 
<http://informatica.hsw.uol.com.br/cyberbullying.htm.>. Acesso em: 01 nov. 2008. 

 
DINES, Alberto. Nazismo redivivo – Hitler em Taiúva. Observatório da Imprensa, 1 fev. 
2003. Disponível em:<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/jd050220034.htm> 
Acesso em: 09 ago. 2008. 
 
FANTE, Cléo. Fenômeno Bullying – como prevenir a violência nas escolas e educar para a 
paz. Campinas: Editora Versus, 2003. 
 
FEIJÓ, Martin Cezar. O que é herói. São Paulo, Editora Brasiliense, 1984. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
3ª. Ed. Curitiba: Positivo, 2004. 
 
FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 1990. 
 
______. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2006. 



 

 91 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 12ª. ed.. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

 
FREUD, S.; Teoria Psicanalítica, por Prof. Laerte M. Santos. Disponível em: 
<http://www.cefetsp.br/edu/eso/filosofia/topicosfreud.html>. Acesso em: 09. mai. 2010. 
  
______; O mal estar na civilização. Rio de Janeiro: Ed. Imago, 1997. 
 
FROMM, Eric. Anatomia da Destrutividade Humana. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 
 
GALVÃO, Agência Patrícia. Assédio é humilhação... Disponível em: 
<http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
2210&catid=43>. Acesso em: 18 nov. 2011. 
 
GATTI, Bernadete A. Pesquisa, Educação e Pós-modernidade: confrontos e dilemas. 
Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 126, p. 595-608, set./dez. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n126/a04n126.pdf ->.  Acesso em: 03 ago. 2011. 
 
GOFFMAN, Ervin. Estigma. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. 
 
GOMIDE, Paula Inez Cunha, A influência de filmes violentos em comportamento agressivo 
de crianças e adolescentes, Psicol. Reflex. Crit. vol.13 n.1 Porto Alegre  2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
79722000000100014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 03 set. 2011. 
 
HORKHEIMER, Max e ADORNO, Theodor W. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 1985. 
 
HOUAISS, Antonio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939- ). Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 
 
JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins 
Fontes, 1994. 
 
JUNG, C. G. O homem e seus símbolos. Edição especial brasileira. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2003. Tradução do original: Londres, 1964. 
 
KEHL, Maria Rita. Você decide e Freud explica.  Disponível em: 
<http://www.scribd.com/doc/19133265/Maria-Rita-Kehl-Voce-Decidee-Freud-explica.> 
Acesso em: 10 mai. 2007. 

KEILA; NOEMI. Anti Bullying, 2. Maio. 2007. Disponível em: 
<http://alcaraz.wordpress.com/2007/05/02/cyber-bullying-cresce-no-brasil/>. Acesso em: 08 
ago. 2008. 

LA BOÉTIE, E. Discurso da servidão voluntária. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
(original em Francês, 1556). 
 
LEME, Maria Isabel da Silva. A gestão da violência escolar. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 
9, n. 28, p. 541-555, set./dez. 2009. 



 

 92 

 
LERNER, Julio et al. O preconceito. Julio Lerner Editor. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado, 1996/97. 
 
LOPES NETO, Aramis A. Bullying – comportamento agressivo entre estudantes. Jornal de 
Pediatria, v. 81, nº 5 (Supl.), 2005. 
 
MAPA DA VIOLÊNCIA. Governo Federal. Disponível em: 
http://www.observatóriosegurança.org/pdf/2011mapa_Viol%EAncia.pdf. Acesso em: 
15.nov.2011. 
 
MARTON, SCARLETT. Nietzsche, a transvaloração dos valores. São Paulo: Moderna, 
1993. 
 
MIDDELTON-MOZ & ZAWADSKI, 2007 apud BANDEIRA, Claudia de Moraes & HUTZ, 
Cláudio Simon, 1996. As implicações do bullying na auto-estima de adolescentes. Psicologia 
Escolar e Educacional. Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. V.1, n.1. 
Campinas: ABRAPEE, 1996. 
    
MORAES, Tito. Valentões, Fanfarrões e Rufiões. Miúdos seguros na net, 26 nov. 2004. 
Disponível em: <http://www.miudossegurosna.net/artigos/2004-11-26-acapital.html.> Acesso 
em: 12 set. 2008.  
 
______. Fotos íntimas, devassa e difamação. Miúdos seguros na net, 28 jan. 2005. Disponível 
em: <http://www.miudossegurosna.net/artigos/2005-01-28-acapital.html.> Acesso em: 08 set. 
2008. 
 
MORIN, Edgar. Cultura de Massas do Século XX. “A indústria cultural”. Volume 1: Neurose. 
Forense universitária. 9º edição. 1997. (original em Francês L`esprit du temp, 1962). 
 
NICOLELIS, Giselda Laporta. Como é duro ser diferente. São Paulo: Quinteto Editorial, 
2005. 
 
NOVA ESCOLA, 2010. Violência virtual. Ano xxv. no. 233. jun.jul. 2010. São Paulo: Ed. 
Abril. 
 
OLIVEIRA, Ivone Martins. Preconceito e autoconceito – identidade e interação na sala de 
aula. Campinas: Papirus Editora, 1994. 
 
OLIVEIRA, Sara R. Cyberbullying – fenômeno sem rosto.  Educare.pt, 12 fev. 2008. 
Disponível em: 
<http://www.educare.pt/educare/Actualidade.Noticia.aspx?contentid=45F563C7EFA931C9E
04400144F16FAAE&opsel=1&channelid=0>. Acesso em: 08 ago. 2008. 
 
ORLANDI, ENI P. Análise do Discurso. Campinas: Pontes Editores, 2002. 
 
PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza e equipe. Representações sociais de jovens sobre 
violência e a urgência na formação de professores. Psicologia da educação: Revista do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação/ Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. nº 1. (dez. 1995). São Paulo: EDUC, 1995.  



 

 93 

 
PEREIRA, Beatriz Regina; NASCIMENTO, Maria Letícia B. P.(orgs.) Inclusão e exclusão – 
múltiplos contornos da educação brasileira. São Paulo: Expressão e Arte, 2006. 
 
SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada. Círculo de leitores: Lisboa, 1993. 

SENHOR das moscas. Direção: Harry Hook. Produção: Lewis M. Allen; Intérpretes: Chris 
Furrh; Paul Getty e outros. Roteiro: baseado no livro de William Golding. Música: Philippe 
Sarde. Duração: 91 min. Ano: 1990. Produtora: Castle Rock Entertainment.  

SILVA, Ana Beatriz B. Bullying - mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2010. 
 
VARGAS, Nairo de Souza, in Mitologia Grega. v.3, 2ª. ed. Petrópolis, Editora Vozes, 1989. 
 
VIGNOLES, P. A perversidade. Campinas: Papirus, 1991. 
 
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Caderno Complementar 21. Mapa da Violência 2011: 
Homicídios de mulheres no Brasil - Maio de 2011 - Disponível em: 
<http://www.institutosangari.org.br/instituto/-.> Acesso em 17 nov. 2011. 
 
WINNICOTT, D.W. A criança e seu mundo. 2ª. Rio de Janeiro. Ed. Zahar Editores. 1971. 
Traduzido da reimpressão publicada em 1965, do original “The child, the Family and the 
Outside World. Middlesex. Penguin Books. 1965. 
 
ZAGURI, Tania. Bullying: agressividade entre estudantes. Editora Opet, 27 mar. 2006. 
Disponível em: <http://www.opetonline.com.br/main.asp?View=%7B6C3EEFA6-FC6E-
45D0-B008-A116FFE94906%7D&Team=&params=itemID=%7BE3D52F26-32FF-42F2-
AFF4-47187E3ED6D5%7D%3BAuthorUID=%7BD2FB19D9-A5F5-45B4-8E95-
D38CCB299A01%7D%3B&ServiceUID=%7BBADDE4A2-FD01-4A3C-BB88-
AB499D93A188%7D.> Acesso em: 10 out. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 94 

Lista de Imagens 
 
Ilustração 3 – “Mulher deitada, a performance.” Fonte: Carolina Gomes, 2011. 
 
Ilustração 2 – Vítimas do bullying. Fontes (de cima para baixo, da esquerda para a direita): 
 
Cho Seung-Hiu - ABC News. Disponível em: 
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/6069635/Virginia-Tech-
gunman-mental-health-records-released.html>. Acesso em: 11. nov. 2011. 
 
Marie kate – Daily news. Disponível em: <http://www.nydailynews.com/life-style/wake-
phoebe-prince-case-massachusetts-families-u-s-fear-bullies-preying-kids-article-1.168345>. 
Acesso em: 11.nov. 2011. 
 
Yasmin – kindergarten bullies. Disponíel em: 
<http://momsopposedtobullying.com/2010/02/26/brutal-kindergarten-bullying/>. Acesso em: 
11. nov. 2011. 
 
Phoebe – Family photo. Disponível em: <http://www.cbsnews.com/8300-504083_162-
504083.html?tag=hdr>. Acesso em 11. nov. 2011. 
 
Sean Mulveyhill - The Portland press herald. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u67633.shtml> Acesso em: 11. nov. 
2011. 
 
Edmar Freitas - Folha.com. disponível em: <http://www.pressherald.com/news/are-schools-
doing-enough-to-stop-bullies__2010-03-31.html>. Acesso em: 11. nov. 2011. 
 
Ilustração 3: Hércules e Cérbero. Fonte: Guazelli, 2011.  
  
Ilustração 4: Jordi 1. Fonte: Filme Bullying – provocações sem limites, 2010. 
 
Ilustração 5: Guerreiro contra guerreiros. Fonte: Wallbest.com, 2011. 
  
Ilustração 6: Jordi 2. Fonte: Filme Bullying – provocações sem limites, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 95 

Lista de tabelas 
 
Tabela 1 – Decomposição lexical – p. 26 

Tabela 2 – Características dos bullies – categoria real – p. 67 

Tabela 3 – Características de Nasho – categoria ficcional – p. 69 

Tabela 4 – Características de Jack – p. 70 

 


