


N O I N Í C I O D E 2009, Paulo, T5, co-
meçou a chegar a sua casa com as unhas 
pintadas. Dizia que era coisa das meni-
nas da escola, uma brincadeira qualquer. 
A mãe estranhou. Nessa mesma época, 
o filho vinha perdendo o interesse em 
ir ao colégio, que fica localizado em 
São Paulo. "Ele adorava ir, sempre foi 
muito comunicativo. Essas mudanças de 
comportamento me levaram a falar com 
o pai dele, Nelson, que foi ao colégio 
ver o que estava acontecendo", conta 
Ana, mãe do garoto. 

O pai não descobriu nada, e a si-
tuação perdurou por três meses. Foi 

quando um grupo de garotas da classe 
de seu filho o procurou e avisou que 
seis meninos estavam perseguindo-o 
diariamente. "Somente então ele contou 
tudo. Estava assustadíssimo, porque os 
meninos ameaçavam matar toda a nossa 
família caso ele nos contasse", relembra 
Ana. "Quando tive uma reunião com o 
diretor da escola, o que me chocou foi 
ele dizer que estava esperando chegar 
no limite. Meu filho apanhava todo dia 
e ninguém via nada", lamenta. 

Ana foi à delegacia de ensino, 
prestou queixa contra o diretor, que, 
segundo ela, disse não poder se res-
ponsabilizar pela integridade do filho, e 
recebeu o apoio necessário para o me-
nino permanecer na escola. Paulo per-
doou os agressores, mas, passados dois 
anos, fala constantemente da violência 
sofrida. Ana conheceu o histórico dos 
agressores e procurou entender. "O que 
disseram é que a criança que mobilizava 
as outras tinha sido abandonada pelos 
pais, morava com a avó e estava em vias 
de ser mandada para a Vara da Infância 
e da Juventude para ser encaminhada a 
um abrigo", diz. "O que sempre ouço 
é isso, que quem pratica também tem 
problema, que o agressor já foi agredi-
do em algum momento. Foi a história 
de vida do agressor que cruzou com a 
história de vida do meu filho", desabafa. 

FENÔMENO HISTÓRICO 
Mais do que um problema fortuito ou 
de ordem subjetiva, o bulfying é um fenô-
meno histórico, socialmente produzido, 
que, em 1973, ganhou status de categoria 
científica com o pesquisador sueco Dan 
Olweus no livro de sua autoria Aggression 
in the schools: bullies and whipping boys - es  -
crito a partir de pesquisas que relaciona-
vam o suicídio de crianças e adolescentes 
na Noruega a intimidações vivenciadas 
no ambiente escolar. 

As particularidades desse tipo de 
violência consistem na repetição de ati-
tudes hostis contra uma mesma pessoa, 
ou grupo de indivíduos, por um deter-

minado período de tempo, sem que haja 
motivo aparente, e no desequilíbrio de 
poder entre as partes. As ações são pre-
meditadas e causam, necessariamente, 
prejuízos morais, emocionais, materiais 
ou físicos ao agredido. 

Em pesquisa encomendada pela 
Plan, uma organização não governamen-
tal de origem inglesa que atua no Brasil 
desde 1997, e realizada pelo Centro de 
Empreendedorismo Social e Adminis-
tração em Terceiro Setor (Ceats) em 
2010, os mais elevados índices de bullying 
foram identificados entre adolescentes 
na faixa de 11 a 15 anos de idade. O 
estudo demonstra que "a ocorrência do 
bullying emerge em um clima generali-
zado de violência no ambiente escolar, 
considerando-se que 70% da amostra 
de estudantes responderam ter presen-
ciado cenas de agressões entre colegas 
durante o ano letivo de 2009, enquanto 
30% deles declararam ter vivenciado ao 
menos uma situação violenta no mesmo 
período". O bullying, caracterizado na 
pesquisa como ações de maus-tratos 
entre colegas ocorridas com frequência 
superior a três vezes num ano, foi pra-
ticado ou sofrido por 10% do total de 
alunos entrevistados. 

Já o cyberbullying, praticado no 
ambiente virtual, ocorre com maior 
assiduidade. Geralmente, as agressões 
acontecem por meio do envio de e-
mails ou em fóruns, blogs, fotologs, 
redes sociais e jogos on-line. Aproxima-
damente 17% dos alunos pesquisados já 
foram vítimas de agressões na internet. 
Na região Sudeste do País, a incidência é 
ainda maior, chegando a 20%. A hipóte-
se levantada na pesquisa para a variação 
alude ao maior acesso de alunos aos 
recursos tecnológicos. 

Caso emblemático de cyberbullying foi 
protagonizado pelo estudante de edu-
cação física Thiago Arruda, de 19 anos. 
Ele se tornou alvo de uma comunidade 
na rede social do Google, o Orkut, na 
qual criavam boatos sobre os moradores 
de Ponta Grossa, no Paraná. Thiago • 



passou a ser chamado de homossexual 
e pedófilo e era agredido nas ruas por 
pessoas que acreditavam nas boatarias. 
Em março de 2007, escreveu que, caso 
as agressões não parassem, se mataria. A 
resposta dos membros da comunidade 
foi incentivar o suicídio. No dia seguinte 
às mensagens, Thiago foi encontrado 
morto. Induzir o suicídio é crime e se 
enquadra no artigo 122 do código penal. 
A época, a polícia do Paraná chegou a 
identificar alguns membros da comuni-
dade, mas ninguém foi preso até agora. 

Cleodelice Zonato Fante, doutora 
em ciências da educação pela Univer-
sidade das Ilhas Baleares, Espanha, e 
uma das primeiras pesquisadoras sobre 
bullying no Brasil, atuou na aplicação e 
análise do referido estudo. Segundo ela, 
o bullying praticado na internet agrava 
ainda mais o problema, tanto pela velo-
cidade com que se propaga o conteúdo 
como pela dificuldade de identificação 
dos agressores por parte da vítima e das 
autoridades responsáveis. 

Como conseqüência dessas ocor-
rências de maus-tratos, o estudo de-
monstra que "os próprios respondentes 
ressaltam os prejuízos sobre o processo 
de aprendizagem. Indicam que tanto 
vítimas quanto agressores perdem o 
interesse pelo ensino e não se sentem 
motivados a freqüentar as aulas". 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) dirigida 
a estudantes do nono ano do ensino 
fundamental — e publicada no início 
do ano passado — aponta no ranking 
das capitais com mais casos de bullying 
Brasília, com 35,6%, seguida de Belo 
Horizonte, com 35,3%, e Curitiba, 
com 35,2%. 

O psicólogo e psicopedagogo Fábio 
Fonseca considera que é complicado 
estabelecer uma tipicidade nestes casos, 
mas que geralmente as vítimas são clas-
sificadas como mais ansiosas, inseguras, 
meticulosas, sensíveis e quietas que os 
demais estudantes. "Quando atacadas 
reagem chorando, e por essas conside-
rações torna-se mais fácil identificá-las 
entre aquelas que vivem a exclusão e que 
são atormentadas pelos grupos mais 
populares e confiantes", explica. Já o 
pediatra Lauro Monteiro, que coordena 
o site Observatório da Infância, afirma 
que a criança que padece desse tipo de 
violência sofre conseqüências de ordem 
física, como dores de cabeça e enjoo, 
além da questão psicológica. 

Em 2003, o adolescente Edmar 
Aparecido Freitas, que à época tinha 
18 anos, após sofrer bullying durante 
toda sua vida escolar invadiu armado 
o colégio onde estudou na cidade de 
Taiuva, interior de São Paulo, e atirou 
em seis alunos, numa professora e no 
zelador, suicidando-se em seguida. Se-
gundo depoentes, o garoto era atacado 
diariamente pelos colegas com apelidos 
pejorativos por ser obeso — persistindo 
as humilhações mesmo depois que 
emagreceu. 

Em Taiuva, São 
Paulo, um garoto 
suicidou-se depois 
de ser humilhado 
durante anos 

Cleodelice explicou à reportagem 
que quem pratica o bullying, os bullies 
— valentões —, são caracterizados na 
pesquisa como "prepotentes, badernei-
ros e com necessidade de ter poder na 
escola". Ela diz que, quando não o con-
seguem de forma positiva, o fazem de 
forma negativa, e como os espectadores 
na maioria das vezes não fazem nada 
ou mesmo incentivam-nos, continuam 
a prática. "Na nossa cultura, dá mais 
ibope ser ruim do que bom", lamenta. 

Deborah Christina Antunes, psicó-
loga e mestra em educação pela Uni-
versidade Federal de São Carlos, afirma 
que a passividade diante da violência é 
também uma forma de ação. "Aquele 
que se cala reforça sua reprodução e é 
tão preconceituoso quanto aquele que 
tem coragem de expressar abertamente 
a agressão", argumenta. 

Cleodelice compreende a passivida-
de como algo cultural: "Por um lado, 
ensina-se desde cedo às crianças que 
entre briga de marido e mulher ninguém 
mete a colher. A criança aprende que 
não deve se meter caso o vizinho esteja 
brigando com os filhos ou espancando 
a esposa, porque cabe a eles resolver, o 
que vai criando uma insensibilidade em 
relação ao outro. Por outro lado, a pró-
pria violência social que a gente vê na 
televisão diariamente acaba banalizando 
o fenômeno da violência", analisa. 

No Brasil, o bullying começou a 
ser discutido na década de 2000 e tal 
discussão se intensificou nos últimos 
dois anos com a veiculação na mídia 
de casos paradigmáticos. Diego Sierra, 
jornalista e editor do blog Bullying -
Violência Invisível, reconhece que a 
mídia tem colaborado com a divulgação 
do problema ao colocá-lo em evidên-
cia, mas alerta quanto à distorção que 
o conceito tem sofrido. "São diversos 
os casos que os jornais têm divulgado 
como bullying e que não o são, como o 
do rapaz agredido na avenida Paulista 



porque seria homossexual. É caso de 
crime mesmo". 

Outro episódio que teve destaque 
no noticiário foi o chamado "rodeio 
das gordas". Desta vez, o palco da 
violência foi uma das universidades 
mais renomadas do País, a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp). Durante a 
tradicional semana dos jogos universitá-
rios, um grupo de estudantes organizou 
por meio de comunidade no Orkut 
uma competição paralela às oficiais. 
O objetivo era agarrar garotas obesas 
e tentar simular um rodeio, ficando o 
maior tempo possível sobre elas. Se-
gundo Cleodelice, por mais que o ato 
tenha características semelhantes ao 
bullying, não é abarcado pelo conceito, 
por se mostrar "uma ação pontual de 
crueldade". 

NOVO NOME, PROBLEMA ANTIGO 
A pesquisadora esclarece que, apesar 
de o tema estar em pauta na atualidade, 
ele sempre existiu. A diferença é que 
"no passado eram poucas as crianças 
que freqüentavam a escola, então o 
problema se mostrava casual. Conforme 
foi aumentando o acesso à escola, o 

número de casos também cresceu, e, em 
decorrência dessa forma de violência, 
também o índice de suicídio, o que cha-
mou a atenção", explica. No Brasil, não 
há dados que relacionem os suicídios 
de crianças e adolescentes ao bullying, 
porque "geralmente ocorrem fora do 
ambiente escolar", diz Cleodelice. 

No artigo "Do bullying ao precon-
ceito: os desafios da barbárie à educa-
ção" — publicado, em 2007, no site da 
Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) —, Deborah Antunes e An-
tônio Álvaro Soares Zuin demonstram 
que a assimilação do bullying é imediata 
em uma sociedade que se pretende 
cosmopolita, pois a forma como tem 
se manifestado no ambiente escolar e 
suas consequências assustam e ferem a 
moral burguesa. 

O que hoje é descrito pelo termo 
bullying existe há muito tempo nas esco-
las. "Em um aforismo do livro Minima 
Moralia, sobre seus anos escolares no 
início do século XX, Adorno descreveu 
a agressão de cinco colegas sobre um 
único aluno que, quando delatou ao 
professor o ocorrido, foi chamado de 
traidor", cita Deborah. 

Explicação recorrente quando 
se pretende entender o bullying é a 
de que se trata de um conflito social 
gerado nas relações entre opressores 
e oprimidos, isto é, numa relação de 
poder. No entanto, tal justificativa 
pode ser estendida para outras relações 
sociais e acaba não demonstrando a 
especificidade do problema. Segundo 
Deborah, "ao investigar essas relações, 
precisamos mapear a totalidade de sua 
existência e como essas várias partes, 
em conjunto, formam o fenômeno 
que vemos e descrevemos". Quando 
não naturalizado pelo senso comum 
como um comportamento próprio da 
criança e do adolescente, o bullying é 
estudado na academia dentro do limite 
da pesquisa empírica, sendo afastado 
duplamente de uma possível compre-
ensão sobre suas determinantes sociais 
ou individuais. "Quando as citam", 
pontua a pesquisadora, "o fazem de 
modo linear: ou culpam o sujeito por 
sua agressão, como se fosse algo sim-
plesmente inato relacionado ao tem-
peramento, ou culpam, por exemplo, 
programas de TV e jogos agressivos 
que influenciariam os sujeitos, como se 
fossem passivos e simples receptáculos 
do social". 

Para ela, quando pensamos nos 
aspectos sociais que determinam o 
bullying, é preciso termos em mente o 
que caracteriza a sociedade na qual ele 
aparece. 

Normalmente, as soluções de en-
frentamento ao problema são formu-
ladas como um receituário preventivo 
pronto para ser aplicado. O agressor, 
visto como alguém com comporta-
mento atípico, mesmo quando há 
dados que evidenciam a constância da 
violência no ambiente escolar, recebe 
uma reeducação que deve orientá-lo 
sobre como lidar com sua agressivida-
de. O preconceito e outros fatores que 
levam à ocorrência do bullying não são 
superados, mas revestidos por meio 
de mudança meramente comporta-
mental. Segundo o mesmo artigo de 
Deborah e Zuin, "o que ocorre é a 
prescrição do bom comportamento 
e da boa conduta moral por meio de 
imperativos de como se deve ou não 
agir frente àquele que parece diferen-
te, via o velho ditado popular segundo 
o qual não se deve fazer com o outro o 
que não se quer que seja feito consigo 
mesmo". 
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