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Resumo 
Este projeto faz parte da pesquisa sobre a Violação dos Direitos Humanos de Adolescentes e apresenta 
os dados estatísticos das representações discursivas de alunos/as acerca de 2 questões subjetivas de 
sugestões para o combate ao bullying nas escolas e como estas refletem o significado de mundo deles/as. 
Realizou-se uma pesquisa qualitativa em que foram analisadas 13 questões dos questionários 
respondidos pelos/as alunos/as da escola particular do município de Cuiabá. Utilizou-se como 
fundamentação teórico-metodológica a Análise de Discurso Crítica. Este trabalho tem como objetivo 
investigar como foram construídas as sugestões desses/as alunos/as explorando a categoria: significado 
de palavra, cujos sentidos das palavras são dependentes de escolhas que podem ser conscientes ou não 
e está diretamente ligada ao significado representacional de mundo e, por último, apresentar um 
panorama geral com os dados estatísticos das questões objetivas. 
  
Palavras-Chave: Direitos Humanos; Escolas; Bullying; Análise de Discurso Crítica. 
  
Abstract 
This project is part of the research on the Violation of the Human Rights of Adolescents and presents 
the statistical data of the discursive representations of students about 2 subjective questions of 
suggestions for combating bullying in schools and how they reflect the meaning of their world / at. A 
qualitative research was carried out in which 13 questions from the questionnaires answered by the 
students of the private school of the city of Cuiabá were analyzed. Critical Discourse Analysis was used 
as the theoretical-methodological basis. This work aims to investigate how these students' suggestions 
were constructed by exploring the category: word meaning, whose meanings of words are dependent on 
choices that may or may not be conscious and is directly linked to the representational meaning of the 
world and, finally, to present an overview with the statistical data of the objective questions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática da violação dos Direitos Humanos é recorrente e há interesses institucionais 

em pesquisas como esta na área da Educação. Este trabalho faz um recorte de uma pesquisa do 
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GPHSC – Grupo de Pesquisa em Humanidades e Sociedade Contemporânea do IFMT, 

registrado no CNPq, cuja pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, Parecer nº 2.110.377. O 

objeto de pesquisa do grupo é a violação dos Direitos Humanos de Adolescentes, cujo ponto 

central é o Bullying com as suas múltiplas formas de violência: física, psicológica e simbólica 

que ocorrem no contexto escolar. Compreendemos que bullying, embora não seja um fenômeno 

novo, é de conhecimento de todos, sempre existiu dentro da escola, mas pouco se debate.  

A ocorrência de bullying no dia a dia da escola e as pesquisas sobre o mesmo ainda são 

pouco exploradas, e ganharam, há pouco tempo, foco nas pesquisas em educação e ensino 

CASTRO (2006), GUIMARAES (2009), CARVALHO (2010), ABROMAVAY (2012). Esse 

fenômeno é um mal a ser entendido sob uma óptica multifatorial e, nesta perspectiva, deve ser 

analisado por diferentes profissionais, como filósofos, sociólogos, biólogos, psicólogos, 

cientistas políticos, juristas, psiquiatras e professores. Em âmbito escolar, são diversas as 

manifestações de violência. 

Neste artigo, busca-se apresentar o recorte de uma pesquisa que foi desenvolvida entre 

agosto de 2016 e agosto de 2018 com alunos do Ensino Médio da uma escola particular. Cabe 

mencionar que para este artigo, as questões subjetivas foram escolhidas para análise. Assim, as 

respostas analisadas são das seguintes perguntas:1.Você já sofreu ou ouviu alguém sofrer 

bullying na escola? 2. Você tem alguma sugestão para acabar com bullying? 

Diante destes dados, decidimos analisar os textos sob a ótica da Análise de Discurso 

Crítica (ADC), já que essa perspectiva, aliada a estudos do campo das ciências sociais, 

constitui-se como arcabouço teórico-metodológico apropriado para a análise de questões 

sociais discursivamente manifestas (RAMALHO; RESENDE, 2018). 

 
Referencial teórico 

 

O bullying é definido como um tipo de violência repetitiva e intencional que traz 

consequências ruins no desempenho dos estudantes e dificulta a interação e socialização no 

ambiente escolar; possuindo dois aspectos fundamentais: - a relação de força que permite uma 

dominação de um grupo sobre outro, trazendo desigualdade; e – a imposição do silêncio e da 

passividade, subtraindo a qualidade de sujeito à vítima, desumanizando-a (MOTA et all, 2018). 

Quando se considera especificamente os adolescentes, observa-se que a agressão pode 

resultar em consequências graves, no caso dos jovens, eles podem não ter maturidade suficiente 

para lidar com esta situação, pois podem interiorizar a ideia de que somente através do uso da 
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violência é que se torna possível a resolução de conflitos. Isso acontece porque as agressões 

podem afetar o equilíbrio mental do indivíduo. 

A violência escolar pode ser caracterizada como um problema crônico, recorrente, é um 

tema muito abrangente, uma vez que sua definição é bem variada. A violência “é todo ato que 

implica o rompimento da relação social pelo uso da força. Nega-se, assim, a possibilidade da 

relação social que se instala pela comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo 

conflito” (ABRAMOVAY e CASTRO, 2006). 

Nessa perspectiva, Chauí (1998) define violência como “um ato de brutalidade, sevícia 

e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais 

definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror”. Dessa forma, fica claro que a 

ação parte de um ser consciente, racional e responsável pelo que faz: 
 
A violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de 
linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto é, irracionais, 
insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que a ética é 
inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre e responsável, tratá-
lo como se fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade 
e tratá-lo não como humano e sim como coisa, fazendo-lhe violência nos cinco 
sentidos em que demos a esta palavra (CHAUÍ, 1998). 
 

Atualmente, a violência pode ser caracterizada como um problema crônico e recorrente 

na sociedade. A agressão e a violência humana estão diariamente estampadas nos jornais. A 

violência, nas escolas, especificamente, tem ganhado destaque não apenas na imprensa, como 

também nas conversas entre amigos e educadores. O termo bullying pertence à língua inglesa e 

significa - ato de ameaçar e intimidar (principalmente na escola) - Cambridge Dictionary 

Online, 2019. No Brasil está relacionado ao comportamento agressivo, situações de abuso e 

intimidação sistemática que ocorre dentro e fora da escola. 

Ainda que o termo bullying seja conhecido no Brasil desde 1970 de acordo com 

Guimarães (2009), no ambiente escolar do Brasil, ele começou a ter espaço, como objeto de 

estudo, somente a partir da década de 1990. Autores, como Abromavay & Castro (2006) 

enfatizam a necessidade de mais pesquisas sobre o bullyingno contexto escolar.  

Esses exemplos são importantes para a compreensão de que esses atos não podem ser 

banalizados ou naturalizados. É fato que ‘nem toda violência é considerada bullying, porém 

todo bullying é uma forma de violência’ Silva (2019). Apesar de ambos serem um ato de 

brutalidade, incivilidade e causar dor e sofrimento à vítima, o bullying se diferencia por suas 

características peculiares, como repetição, intencionalidade, por não ter motivação aparente e 

por haver desequilíbrio de poder, pois normalmente a vítima não tem condições para se 
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defender. 

O artigo 3º da Lei de Intimidação Sistemática categoriza seis tipos de bullying, sendo: 

Físico, que consiste em bater, beliscar, ferir, empurrar, agredir; Verbal, que é apelidar, gozar, 

insultar; Psicológico/Moral, que consiste em intimidar, ameaçar, perseguir, ignorar, aterrorizar, 

excluir, humilhar, difamar, caluniar, discriminar, tiranizar; Material, que é roubar, destruir 

pertences materiais e pessoais; Virtual, que implica em insultar, discriminar, difamar, 

humilhar, ofender por meio da Internet e/ou aparelho celular; e Sexual, que conceitua como 

abusar, violentar, assediar, insinuar (BRASIL, 2015). 

O desdobramento desses seis tipos de bullying existentes (físico, verbal, psicológico, 

material, sexual e virtual) se assemelha no que concerne violar a integridade do outro (SILVA, 

2019).  

No entendimento de que algumas ações têm implicações mais amplas, Silva (2019) em 

sua dissertação de mestrado, apresenta a proposta do Grupo de Pesquisa em Humanidades e 

Sociedade Contemporânea (GPHSC) de acrescentar os vários tipos de categorias de bullyingque 

se entrecruzam com outras formas de violência escolar, tornando mais específicas em sua 

identificação. 
Figura 1-Violência Escolar e os tipos de bulling. 

Fonte: SILVA, 2019, p.66 
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A violência escolar pode ser simbólica e psicológica ao mesmo tempo quando um 

estudante insulta o outro devido à sua característica física, por exemplo. Essas sutis diferenças 

são importantes para a compreensão de que esses atos não podem ser banalizados ou 

naturalizados. 

 

Metodologia 
 

A primeira etapa da pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 2016 a agosto 

de 2018 com alunos do Ensino Médio. O instrumento de coleta de dados foi um questionário 

disponibilizado de forma on-line, através do google-drive, permitiu aos estudantes maior 

comodidade para participarem da pesquisa, pois puderam responder em diversos espaços como: 

casa, escola e smartphone, composto por 13 questões, sendo 11 objetivas e 2 subjetivas. 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa em que foram analisadas as categorias 

gramaticais, ‘significado de palavras’ presentes nos textos dos alunos que apontam sugestões 

para mitigar bullying e como estes avaliam esse fenômeno. Os textos foram analisados de 

acordo com a percepção de que são ‘frutos de processos sociais e que na mesma medida os 

reproduzem e/ou modificam’ (RESENDE; ACOSTA, 2018, p. 428). 

A análise de dados está ancorada no arcabouço da Análise de Discurso Crítica (ADC) 

que enfatiza a relação do funcionamento social da linguagem e o método de análise discursiva. 

Dos procedimentos metodológicos, utilizamos o trabalho com categorias analíticas: significado 

de palavra. Utilizamos citações de trechos das respostas discursivas desses alunos para 

compreender como as escolhas do vocabulário presentes nos textos representam como o 

bullying ocorre no contexto escolar e como deve ser mitigado. 

      

 
Resultados e discussão 

 
Há índices, constantes nos 16 trabalhos e artigos apresentados e publicados em 2016 e 

2017 pelo grupo de pesquisa citado, que há um número crescente de casos de bullying 

abrangendo a faixa etária de alunos que cursam ensino médio. Do total de 616 alunos que 

responderam aos questionários na pesquisa realizada, 121 afirmaram ter sofrido violação de 

seus direitos no ambiente escolar (21,3%); dentre estes o percentual maior encontra-se na escola 

particular (51,85%), e o número maior de vítimas são do sexo masculino (53,57%). Dentre as 

agressões, as que atingem um maior percentual: apelidos (48%) e insultos devido a 

características físicas (48%), - dizer coisas negativas sobre a pessoa ou família (34%), sendo a 
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agressão física um percentual menor (12%). De um modo geral, nas sugestões para acabar com 

o bullying, os adolescentes se colocam como protagonistas sociais, visando uma geração mais 

humana; no entanto, alguns acreditam que para combater a violência deve-se utilizar mais 

violência. O protagonismo dos jovens favorece a construção de ambientes democráticos onde 

as diferenças possam ser respeitadas; inibindo e prevenindo a violência física ou simbólica.  

O perfil dos alunos da escola analisada predomina o sexo feminino, faixa etária de 16 

anos, heterossexual, moram em casa própria e não trabalham. O nível de escolaridade dos pais 

predomina o nível superior e pós-graduação. 

Dos 27 alunos entrevistados, 14 disseram que já tiveram seus direitos violados. 16 deles 

disseram que já maltratou alguém. Brincadeira foi um dos motivos mais usados para justificar 

a agressão. A figura do agressor que mais apareceu na pesquisa foi a do colega de sala. 

Conforme os dados coletados o percentual dos alunos que tiveram seus direitos violados 

foram 51,85%, e que disseram sobre o maltrato foram 59,25%. 

Dentre os abusos mais comuns estão: - Insultam-me, - Colocam-me apelidos 

vergonhosos, - Dizem coisas negativas sobre mim ou sobre minha família, - Insultam-me por 

causa de alguma característica física; tipos de violência verbal; - Pegam meu dinheiro ou minhas 

coisas sem minha permissão, - Estragam minhas coisas, - Inventam que eu furto coisas de meus 

colegas; violências materiais. 

Em resposta a pergunta: O que é bullying? Segue algumas respostas: -“É um tipo de 

violência verbal e não verbal por uma pessoa que é diferente”; - “Bullying significa valentão”. 

Bullying é o processo de violência físico, moral, verbal e social”; - “Deixar o próximo em uma 

situação de desconforto seja ela qual for”. “Exclusão, preconceito, humilhação. Tudo no 

contexto escolar”; - “Bullying pra mim é quando o maior e geralmente mais forte insulta o 

menor pela cor, orientação sexual”; - “Quando uma pessoa ou grupo quer ser melhor que 

outro”; - “Maltratar, insultar alguém, rir, fazer piadas e fazer a gente se sentir mal”. Os alunos 

revelam conhecer o fenômeno e sabem caracterizar e identificar sua ocorrência. 

Os alunos apresentaram diversas sugestões para acabar com o bullying, entre elas de se 

promover campanhas, palestras, movimentos de conscientização e punição aos agressores. 

Ao focar o corpus aqui estudado, chama-nos a atenção o potencial efeito da ideologia 

na manutenção de hegemonias presentes sobre o bullying, pôde ser observado quando as 

análises apontaram que apesar de doze alunos terem vivido o sofrimento do bullying, eles 

sugeriram ‘punição’, ‘castigo’ como alternativas para acabar com o problema nas escolas. Esses 

itens lexicais, portanto, são avaliados num paradoxo significativo (RESENDE; RAMALHO, 

2017), ou seja, usar a ‘violência’ para acabar com a ‘violência’. 
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Assim, corpus neste trabalho foram as categorias analíticas: significado de palavra,– 

considerado na análise dos dados que tratam da representação associada ao arcabouço teórico-

metodológico da ADC, que contribui para a investigação de problemas sociais discursivamente 

manifestos, adotando como essencial a concepção de que discursos e práticas sociais estão 

dialeticamente interligados. Investigar como ocorre a representação do bullying pelos alunos 

pode contribuir para a compreensão das práticas sociais representadas no contexto escolar. 

 
 

Considerações finais 
 

A escola deve tornar-se um espaço de diálogo, enfrentamento de situações de 

preconceitos e discriminações e qualquer tipo de violência, a fim de criar condições saudáveis 

que possibilitem aos alunos a emancipação e o empoderamento no exercício de seus direitos à 

educação, cultura e cidadania. 

Em textos são materializadas maneiras individuais de ver/entender o mundo, reiterando 

discursos ideológicos e/ou tentando superá-los. As sugestões que são apresentadas pelos/as 

alunos/as em situação de bullying fazem parte de um conjunto de ações discursivas de 

perpetuação de sistemas de oposição e de negação as diferenças, o que todos/as os/as alunos/as 

querem é ter acesso a um ambiente agradável e propício ao desenvolvimento do conhecimento, 

a escola.  

A disputa discursiva pelo poder foi observada em dois pontos de maior instabilidade: 

entre a grande liderança hegemônica em termos de articulação na luta discursiva de propagação 

da igualdade e, os discursos dominados que ainda contribuem com o processo de propagação 

da ideologia da desigualdade social e da intolerância. 
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