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RESUMO

Este trabalho analisou a visão dos professores de uma escola estadual de Ensino Fundamental sobre a
influência do bullying no processo de ensino-aprendizagem através de questionários e entrevistas
semi-estruturadas. Utilizou-se para a pesquisa as referências de Minayo (2000) e Gamboa (2000), além de
Bourdieu & PASSERON (1983) e Fante (2005). Verificou-se que os professores tendem a atribuir o fenômeno
à família ou à personalidade do aluno e, embora o relacionem também aos problemas sociais e à mídia, não o
fazem de forma suficientemente aprofundada.
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ABSTRACT

This article examined the point of views of teachers in a public school of Basic Education about the influence
of bullying in the process of teaching and learning through half-structuralized interviews and questionnaires.
Was used for the research works of MINAYO (2000) and Gamboa (2000), Bourdieu (1983) and FANTE (2005).
The teachers tend to attribute the phenomenon to the family or to the personality of the pupil and, even so
they relate it also to social problems and to the media, it is not deep enough.

Keywords: bullying, teachers, violence, institution.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de uma parte da pesquisa apresentada em formato de monografia de conclusão
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de curso para a obtenção do grau de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos-SP e
teve como intenção contribuir para o desenvolvimento de capacidades científicas e crítico-reflexivas do futuro
pedagogo. Nesta pesquisa foi proposta uma investigação sobre a influência do fenômeno bullying no processo
de ensino-aprendizagem de alunos de uma escola da cidade de São Carlos-SP a partir da visão dos
professores acerca dessa problemática. A coleta de dados se deu através da aplicação de questionários e
realização de entrevistas. Neste artigo pretendemos elucidar uma parte da pesquisa focalizando a
representação dos professores acerca do fenômeno bullying, trazendo primeiramente uma breve
caracterização da violência e violência no âmbito escolar, em seguida apresentando os caminhos percorridos
na pesquisa bem como a análise dos dados encerrando com as considerações finais.

Das violências que nos cercam

Atualmente vivemos em uma sociedade na qual a violência tornou-se parte do nosso cotidiano e, nesse
sentido, a escola como instituição pertencente a ela, também acaba envolvida por esse problema. Conforme
nos aponta Silva (2006), a violência nas escolas, atualmente, pode ser considerada um fato.

A violência é um fenômeno complexo e multifacetado, que foi social e historicamente construído, conforme
Silva (2006) "a violência está nos próprios fins de uma determinada forma de organização social, sob forma
de exploração do homem pelo homem", ou seja, a violência provém de uma estrutura social construída no
percurso da história da humanidade, seus sentidos se definem conforme seu contexto cultural, social e
econômico, variando de acordo com o sistema de valores adotados por cada sociedade (Fante, 2005).

Podemos nos referir ao fenômeno da violência não apenas em suas manifestações físicas, tais como crimes,
homicídios, roubos, mas também às situações de humilhação, indiferença, desrespeito, exclusão, presentes
nas relações estabelecidas dentro das instituições como a família, a escola, entre outras instituições que,
através de sua dinâmica, exercem ações coercitivas que, de alguma maneira, causam prejuízos físicos e/ou
psicológicos nos sujeitos dessas relações, o que pode ser caracterizado, nesse sentido, como uma violência
invisível, que também pode ser nomeada de assédio moral, como define HELOANI (2003).

COSTA (apud FANTE, 2005, p.155) apresenta uma definição interessante sobre violência: “é uma
particularidade do viver social, um tipo de &39;negociação’, que através do emprego da força ou da
agressividade visa encontrar soluções para conflitos que não se deixam resolver pelo diálogo e pela
cooperação.". Para complementar essa idéia, cabe acrescentar, que as relações de poder também são um
meio de &39;negociação&39;, como referido acima, e que essas muitas vezes se dão de forma oculta, não
aparente.

Entretanto, ao estudar a violência em seu nível micro, ou seja, a violência escolar, dá-se ênfase ou a aspectos
individuais, ou a aspectos sociais tratando-os como entidades separadas (MEDEIROS, 2006). Porém, ambos
estão intrinsecamente relacionados, mas a escola, de maneira geral, acaba revertendo esse problema a
aspectos individuais dos alunos (AQUINO, 1998).

O comportamento agressivo ou violento é resultante de diversos fatores dentre eles, os fatores de ordem
econômica e social como a desigualdade social; o desemprego; a pobreza; a competitividade imposta pelo
sistema capitalista; a exclusão social. Nesse sentido o comportamento violento não está atrelado somente à
personalidade do indivíduo, ou ainda, aos problemas de relações inter-pessoais. FANTE (2005) acrescenta:

“a exclusão social, principalmente da infância e da juventude, é uma das causas que
fazem com que prolifere a violência, pois uma vez excluídos do convívio social, os
jovens não encontram outra alternativa senão a violência - uma forma de mostrarem
que existem e que também fazem parte do mesmo contexto social". (p.170)

Complementando a posição de FANTE (2005), também é preciso considerar que na sociedade atual a violência
não é apenas uma maneira de o jovem se destacar frente ao restante da sociedade. Muitas vezes os
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protagonistas da violência dentro da escola são vítimas de um sistema social excludente e a violência para
eles se torna uma alternativa de "sobrevivência", pois em meio à tamanha exclusão social o jovem rende-se
ao caminho “mais fácil” que encontra diante de sua realidade, que é partir para o mundo do crime, do
narcotráfico, não que ele tenha escolhido seguir por esse caminho, mas o sistema social acaba propiciando
essa condição.

Frente a essa realidade, a escola não tem meios, nem subsídios para impedir a influência desses fatores
externos sobre a vida de seus alunos e acaba se tornando alvo dos casos de violência praticados por conta
desses fatores externos, uma vez que estão além do controle que ela pode exercer.

De acordo com Debarbieux (apud Abramovay, 2003), a violência na escola pode estar associada a três
dimensões: a primeira dimensão seria a dificuldade de gestão da escola, resultando em estruturas
deficientes; a segunda dimensão seria o contexto social, isto é, a violência que se origina fora e se infiltra na
escola através da manifestação de gangues, tráfico de drogas e da crescente exclusão social na comunidade
escolar; e por fim, a terceira dimensão se deve aos componentes internos de cada escola, ou seja, suas
especificidades, a cultura da escola.

Estudos apontam que a violência escolar vem aumentando nos últimos anos (Medeiros, 2006). O número de
pesquisas relacionadas ao assunto também têm aumentado significativamente, principalmente na década de
90 (Sposito, 2001). Essas pesquisas sobre violência escolar, de acordo com Sposito (2001), tiveram dois
enfoques principais: o primeiro era investigar a violência como "decorrência de um conjunto significativo de
práticas escolares inadequadas" e o outro era considerar a violência escolar como "um dos aspectos que
caracterizam a violência na sociedade". Como resultado dessas pesquisas pôde-se definir as principais
modalidades da violência escolar: ações contra o patrimônio, isto é, depredações, pichações; e formas de
agressão interpessoal, sobretudo entre os próprios alunos (Sposito, 2001).

Apesar de sempre ter existido, a violência escolar com o passar dos anos teve suas formas de manifestação
transformadas, e segundo Sposito (2001), no Brasil esse tema começou a ter repercussão no debate público
no início dos anos 80, quando o país passou pelo processo de reabertura política e redemocratização. Nesse
sentido, tornou-se visível para a sociedade a rotina do sistema de ensino público no Brasil, que outrora foi
ocultado pela ditadura militar.

O problema da violência atinge o âmbito escolar de distintas formas, manifestadas através de furtos,
agressões verbais e físicas, ameaças, depredações contra o patrimônio, entre outras, concreta, ou ainda, de
forma simbólica.

O conceito de violência simbólica foi desenvolvido pelo sociólogo Pierre Bourdieu, segundo ele (Bourdieu,
1983), a violência simbólica é o mecanismo que as instituições dominantes e seus agentes se utilizam para
legitimar a dominação sobre uma classe, de forma que esses indivíduos vejam como “naturais” as
representações e as ideias dos dominantes. Em outras palavras, é uma maneira oculta de impor os ideais de
uma classe dominante, de modo que seja possível gerir a sociedade em favor do exercício de dominação.
Nesse sentido, a escola é encarada como um dos meios de prática da violência simbólica. Outra forma de
violência simbólica é a criação de um estigma ou marca negativa por um indivíduo ou grupo a outrem, com a
intenção de inferiorizá-lo socialmente. Isto faz com que se preservem as normas e condutas do grupo social
já estabelecido (Silva Filho, 2004). Dessa forma, o fenômeno bullying pode ser relacionado como uma
manifestação de violência dentro da escola, caracterizado como violência simbólica, mas que algumas vezes
se manifesta de maneira concreta, por meio de violência física, entre outras.

A questão da violência escolar nos mostra ainda que ela pode ser interpretada de formas distintas: como
violência na escola e violência da escola. A violência na escola é aquela que se manifesta na relação entre os
alunos, que pode ser influenciada de alguma forma por fatores externos, ou entre alunos e professores, e que
pode acarretar em prejuízos no processo de ensino-aprendizagem. A violência da escola é aquela que se dá
através da dinâmica da instituição como forma de coerção sobre os alunos, isto é, seus programas, a
organização do tempo e do espaço, e as relações de poder instituídas nesse contexto. Esta muitas vezes
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reverte-se em reações dos alunos na forma de apatia, indisciplina e violência, que geralmente acabam sendo
mal interpretadas, transferindo toda a "culpa" para os alunos (Aquino, 1998). Nesse sentido, é importante se
ter uma clara definição sobre o significado de indisciplina. A indisciplina é sempre um tema polêmico a ser
discutido. Porém, é um problema presente e constante em todas as escolas do mundo, seja ela particular ou
pública.

A imagem da escola na atualidade está ameaçada. Podemos afirmar até que ela está passando por uma
grande crise, pois seus moldes não se transformaram seguindo o ritmo da transformação da sociedade. A
sociedade de hoje não se comporta como a sociedade do início do século passado. Entretanto, a escola
perdura com a estrutura similar daquela época.

Nesse sentido, o fenômeno da indisciplina pode ser relacionado intrinsecamente com o problema que a
própria estrutura da escola apresenta, e que seus alunos, através de comportamentos indisciplinares,
refletem essa “deficiência” ou “ineficiência” da escola.

A indisciplina escolar indica que existe uma recusa desse novo sujeito histórico, que a sociedade atual
produziu, em relação às práticas arraigadas no cotidiano escolar. A indisciplina é uma tentativa de
apropriação da escola de outra maneira, mais aberta, mais fluida, mais democrática, diferente da escola de
antigamente (Aquino, 1998).

Contudo, a indisciplina geralmente é remetida a fatores individuais dos alunos, caracterizando-os como:
alunos desrespeitadores, alunos sem limites, alunos desinteressados, de maneira geral os “alunos-problema”
da escola. Mas o fato do profissional da Educação taxar seus alunos dessa maneira pode ser considerado, de
acordo com Aquino (1998), como um “equívoco ético”, uma vez que a disciplina não é requisito para a ação
pedagógica, e sim um dos produtos ou efeitos do trabalho cotidiano na sala de aula. Portanto, o professor não
deve abandonar sua função, justificando que os alunos não dão conta de aprender ou não dão conta de se
comportar e entrar nos padrões exigidos para se estar na escola, ou ainda, que possuam problemas, mas sim
transformar suas ações, buscando novas formas de atuação para tornar essa função altamente atrativa para
seus alunos. Eis o desafio de ser professor.

caminhos da pesquisa

A pesquisa foi realizada no ano de 2007 e teve como objetivo principal verificar, através da visão dos
professores, se o fenômeno bullying interfere negativamente no processo de ensino-aprendizagem de alunos
das 5ª e 6ª séries[2]. A pesquisa foi realizada em uma escola estadual localizada na periferia da cidade de
São Carlos-SP que oferece os cursos do Ensino Fundamental Ciclo I e II no período da manhã e da tarde.

Participaram dessa pesquisa dez professores de um total de treze professores que lecionam nas 5ª e 6ª séries
dessa escola. Dos professores participantes, quatro possuíam o curso superior completo, dois possuíam além
do curso superior o curso de magistério, dois concluíram mestrado e dois o doutorado. Todos os professores
participantes trabalhavam em outras escolas além da que foi realizada a pesquisa.

O critério para participação da pesquisa era que o professor já tivesse lecionado em 5ª e/ou 6ª séries, pois
partíamos da hipótese que o fenômeno bullying se tornaria mais notável nessa faixa etária, ou seja, o início
da adolescência ou puberdade, visto que as mudanças no corpo que ocorrem nessa fase da vida podem se
tornar alvo de provocações entre os alunos. Porém, tal condição não é um fator determinante, pois há
registros na literatura em que se descrevem casos de bullying também na infância. (FANTE, 2005)

A delimitação desse objeto de pesquisa (representação social dos professores) se deu por conta do próprio
caráter do tema tratado na pesquisa, pois, o fenômeno bullying envolve uma complexa trama subjetiva,
cultural e sócio-institucional, ou ainda, atos de violência velada e uma lei do silêncio em relação aos mesmos.
Sendo assim, os sujeitos envolvidos dificilmente revelariam informações sobre o que realmente se passa nas
relações entre vítimas e agressores, ou seja, uma vítima de bullying não se exporia ao ponto de revelar a que
agressão já fora submetido; e o agressor, por outro lado, não assumiria que de fato o é. Sendo assim,
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optamos por analisar a visão dos professores, pois garantiria maior rigor nas informações adquiridas.
Acrescente-se a tal fator, o foco da pesquisa, ou seja, a busca da compreensão da influência do fenômeno
bullying na relação de ensino-aprendizagem, relação esta na qual integra-se o professor e cujas
características e processos são por ele cotidianamente observadas, avaliadas, analisadas etc.

Para a realização da coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: questionários estruturados com
questões abertas e fechadas e entrevistas semi-estruturadas. O questionário foi escolhido para a obtenção de
dados objetivos sobre a relação “bullying x aprendizagem” e, nesse sentido, quantificar alguns aspectos
envolvidos acerca dessa questão, produzindo uma caracterização preliminar do fenômeno bullying.

A entrevista foi utilizada neste trabalho como um instrumento que proporcionou a obtenção de dados
qualitativos sobre a relação “bullying x aprendizagem”, visando também a complementação dos dados
quantitativos adquiridos através dos questionários, preenchendo algumas lacunas que, eventualmente, o
questionário não consegue preencher, pelo fato de ser um instrumento mais objetivo e impessoal.

Nesta pesquisa procuramos superar a dicotomia entre o quantitativo e qualitativo referida por MINAYO (2000)
quando problematiza a metodologia da pesquisa nas distintas práticas sociais, a autora discute a polêmica
estabelecida no meio científico entre as abordagens metodológicas quantitativas e qualitativas. Nesse sentido,
a autora afirma que “a pesquisa social não pode ser definida de forma estática ou estanque” (MINAYO, 2000,
p.27) e, sobretudo que:

“qualquer pesquisa social que pretenda um aprofundamento maior da realidade não
pode ficar restrita ao referencial apenas quantitativo” (MINAYO, 2000, p.28).

MINAYO (2000) justifica seu argumento sobre a questão acima referida a partir do caráter específico do
objeto de conhecimento da pesquisa social: o ser humano e a sociedade. Tal objeto se recusa
categoricamente a se revelar apenas nos números. Neste contexto, foi igualmente adotado, neste trabalho, o
que GAMBOA (2000) define como tendência dialética de pesquisa, tendência esta que admite a inter-relação
quantidade/qualidade, ou ainda, a integração crítica de instrumentos quantitativos de abordagens mais
descritivas nas pesquisas interpretativas e crítico-dialéticas.

A primeira fase da coleta de dados, que foi a aplicação dos questionários, ocorreu após algumas visitas feita a
escola. Foi preciso mais de um dia para que fosse possível entrar em contato com todos os professores, pois
alguns não estavam todos os dias na escola.

Os principais objetivos do questionário foram: avaliar se a agressão entre os alunos era um fato presente no
cotidiano da escola em questão, verificando se os professores já haviam constatado agressões entre os
alunos; identificar quais eram as formas de agressão que ocorriam entre os alunos; avaliar quais os principais
fatores de influência das agressões entre os alunos; identificar como os professores veem os protagonistas do
fenômeno bullying, assim como as reações dos alunos agredidos; identificar os desdobramentos no processo
de ensino-aprendizagem dos alunos vitimizados; verificar qual a repercussão, perante os alunos de modo
geral, das atitudes e imagens protagonizadas pelo “valentão” (agente do bullying).

A segunda fase da coleta de dados foi a realização de entrevistas semi-estruturadas que ocorreram após a
manifestação de interesse de alguns professores em participar e também da disponibilidade dos mesmos. A
entrevista foi feita com cinco professores que participaram da primeira fase da coleta de dados e duraram em
média trinta minutos cada. As entrevistas tiveram um tempo restrito porque o horário dos professores era
sempre limitado, o que de certa forma dificultou o aprofundamento nas respostas obtidas.

As entrevistas tiveram como tema geral a relação entre o fenômeno bullying e a aprendizagem para, a partir
disso, descobrir outros aspectos envolvidos nessa temática, tais como a influência da família, da sociedade e
da dinâmica da escola no comportamento do aluno; as características dos alunos agredidos e dos alunos
agressores; os tipos de agressão presentes na relação entre os alunos.
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Nas entrevistas procuramos entender e aprofundar o que os professores escreveram como respostas nas
perguntas abertas do questionário, assim como entender qual havia sido a intenção deles ao responder às
questões fechadas, buscando, dessa forma, traçar o posicionamento dos mesmos frente à violência entre os
alunos e suas possíveis repercussões.

ANÁLISE DOS DADOS

Diante da leitura dos dados obtidos através dos questionários e das entrevistas pode-se constatar muitas
informações relevantes para a discussão do fenômeno bullying e sua relação com o processo de
ensino-aprendizagem, entre outros aspectos que permeiam essa temática. Após tabular os dados dos
questionários, foram constatados que 100% dos participantes da pesquisa já presenciaram algum tipo de
agressão entre os alunos, tal dado evidencia que a presença da violência e, consequentemente, do fenômeno
bullying é uma realidade na escola e, portanto confirma a pertinência da pesquisa. Entretanto, neste artigo
focalizaremos apenas na questão da representação dos professores sobre os fatores que influenciam as
provocações e intimidações entre os alunos.

No questionário aplicado, foi solicitado aos participantes que ordenassem os fatores que influenciam as
provocações e intimidações entre os alunos, dentre os quais estavam: sociedade, dinâmica da escola,
dinâmica da família e personalidade do aluno. Diante desses aspectos, os participantes deveriam numerá-los,
sendo que o número um devia ser atribuído ao aspecto cuja influência fosse primordial na opinião deles.

Para tabular essa questão, foram colocados em foco somente os aspectos considerados primordiais, ou seja,
aqueles que estavam assinalados com o número um. Verificou-se o seguinte resultado: metade dos
participantes acreditava que o principal fator de influência era a família, enquanto 40% acreditavam que o
principal fator de influência era a própria personalidade do aluno e apenas 10% presumiram ser a sociedade a
principal influência. Por fim, nenhum dos participantes acreditava que a dinâmica da escola pudesse gerar
influência nas provocações e intimidações entre os alunos. Como pode ser visualizado na tabela a seguir:

Tabela 1

Fatores primordiais de influência das provocações e intimidações entre os alunos
Resposta %
Sociedade 10

Dinâmica da Escola 0

Dinâmica da Família 50
Personalidade do Aluno 40

Diante dessa tabela é importante nos atentarmos para um dado significativo: nenhum professor considera
como primordial a influência da dinâmica da escola nas agressões e intimidações entre os alunos. Entretanto,
a dinâmica da escola pode ser relacionada à agressividade intra-escolar, visto que a instituição escolar possui
uma estrutura em que exerce o controle de seus alunos por meio de sua própria organização.

O sistema escolar está estruturado de tal forma que através de seus programas, currículos e normas
pedagógicas têm o poder de produzir sujeitos submissos e dóceis na medida em que determinam o tempo, o
espaço, o movimento, o gesto e as atitudes de seus alunos e ainda controlam tais aspectos por meio da
vigilância e da punição.

A escola classifica seus alunos (alunos bons e os ruins), hierarquiza as relações entre corpo docente e
discente, define o que é normal e o que é anormal, estigmatizando seus alunos; Tragtenberg (1985, p.41)
acrescenta: “A escola, ao dividir os alunos e o saber em séries, graus, salienta as diferenças, recompensando
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os que se sujeitam aos movimentos regulares impostos pelo sistema escolar”. Portanto é nesse ponto que a
dinâmica da escola vai interferir no comportamento de seus alunos, pois aqueles que não se adequam a esse
modelo de escola serão de alguma forma punidos. Porém, é através de suas atitudes que esses alunos tentam
sinalizar à comunidade escolar que há algo de errado nessa estrutura e nessas relações que são estabelecidas
dentro da escola e que isso precisa ser de alguma forma transformado.

Os dados da Tabela 1 foram confrontados com a análise das entrevistas e foi possível observar que na fala
dos professores a questão da influência da sociedade se faz presente, ainda que tenha sido mais enfatizada a
influência da dinâmica da família.

A família, segundo os professores, é a base da educação das crianças. Segundo os mesmos, é na família que
acontecem as primeiras aprendizagens da criança. Portanto, ela terá como base o que aprende com a família
e, através dela, formará sua personalidade. Frente a isso os professores consideraram a família como fator
primordial de influência das agressões e intimidações entre os alunos, defendendo o princípio de que as
famílias na sociedade atual estão "desestruturadas" e não dão mais conta de educar seus filhos, como é
elucidado na fala de um professor: "várias pessoas além de pai, mãe e filhos, moram outras pessoas da
família, há um desarranjo nesse sentido, então os pais deixam de cobrar o comportamento das crianças, de
cobrar atividades, deixa de cobrar o empenho”.

No entanto, o que se verificou foi uma relação dos problemas familiares com a visão estereotipada de “família
desestruturada”; mas não podemos nos esquecer de que vivemos em uma sociedade na qual a família não
possui mais a mesma estrutura nuclear de pai, mãe e filhos. Notou-se no discurso dos professores que eles
culpabilizam a família pela reprodução de agressões e intimidações entre os alunos. Existe de fato uma
correlação entre os problemas de violência familiar e o comportamento agressivo das crianças inclusive da
prática do bullying escolar, e há estudos que comprovam essa influência (PINHEIRO, 2006). No entanto,
esses problemas familiares também estão relacionados com os problemas sociais mais amplos, ou seja, a
violência social a qual essas famílias estão submetidas, em suas múltiplas dimensões, como o desemprego, a
exclusão social, a desigualdade econômica a baixa escolaridade. A culpabilização e o estereótipo de família
desestruturada, porém dificultam tal compreensão mais ampla.

Neste contexto, os atos individuais dos alunos não podem ser minimizados a meros problemas interpessoais
ou de personalidade. Existe uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade na qual sua identidade vai se
construindo ao longo da história. A identidade dos agentes do bullying é construída socialmente, nos
processos de socialização, mediados principalmente pela mídia e pela cultura do espetáculo (TÜRKE, 2004,
ZUIN, 2006).

Os professores, em suas falas, colocaram a questão da sociedade atrelada ao bairro onde os alunos moram e
por isso eles conviviam com situações de violência dentro e fora de casa pelo fato de parentes e/ou vizinhos
estarem envolvidos com o tráfico de drogas ou com roubos e, portanto tinham o exemplo de violência e
atitudes violentas muito próximas deles. Os professores acrescentaram que esse tipo de influência gera de
certa forma a reprodução da violência dentro da escola através de xingamentos, agressões físicas, ameaças e
ridicularizações. Porém, FANTE (2005), através de seus estudos, aponta que o bullying não é um fenômeno
próprio de grandes cidades, escolas públicas e zonas periféricas onde a violência, o tráfico e o consumo de
drogas se integram à vida dos habitantes, pois os índices de sua incidência não são menores nas escolas
particulares e nem em cidades pequenas.

Sendo assim, essa relação do bullying com a sociedade foi apresentada de maneira superficial pelos
professores, não passando de mera justificativa do problema. Não foi feita uma análise mais profunda da
sociedade como fator de influência, ou seja, quais são de fato os aspectos da sociedade que influenciam os
alunos. O que pôde ser destacado da fala dos professores nesse sentido é a relação que alguns deles fizeram
da sociedade atrelada à mídia e pôde ser ilustrada nas seguintes falas: “a sociedade é retratada na TV” e “a
sociedade atual se forma na mídia”. Nesse contexto, esses professores defenderam o argumento de que a
mídia é um fator muito presente na vida de seus alunos e que exercem constante influência sobre eles. Um
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dos professores até citou o exemplo de que algumas alunas se vestiam como as personagens de uma
determinada novela que era transmitida pela televisão naquela época e que fez muito sucesso com o público
infanto-juvenil brasileiro, apontando dessa forma o grau de influência da mídia sobre a vida dos alunos.

Outro aspecto destacado por um dos professores no qual a mídia influencia é a questão da banalização da
violência. Para esse professor a TV divulga e promove a violência mostrando a “realidade nua e crua” e,
através de seus meios, “exige da vida da criança que ela seja adulta que tenha atitudes adultas e isso inclui a
violência”.

O que vivemos na atual sociedade é a busca constante por ser percebido, há uma supervalorização daquele
que consegue impressionar: hoje em dia “ser significa ser percebido” (Türcke, 2004. P.65, Zuin, 2006).
Aquele que não é percebido não é considerado bom, somente o que impressiona se torna válido.

Como afirma Türcke (2004), a mídia se fixa cada vez mais, sem qualquer tipo de escrúpulo diante da morte,
da miséria, do horror, da violência, sensacionalizando tudo e todos, mas ao mesmo tempo proporciona ao
telespectador uma “pseudosegurança” de que ele está protegido pela tela da TV de tudo que acontece na
sociedade, o que acarreta na banalização dos acontecimentos, inclusive da violência, como se tudo o que
acontecesse estivesse num mundo à parte.

Nesse contexto, é desenvolvido nas pessoas um constante desejo de ser exaltado e ser percebido pelos
demais e, para que isso aconteça, a mídia passa a idéia de que tudo é possível, não havendo nenhum tipo de
limite que impeça a satisfação do desejo. Diante disso, ser percebido se torna uma necessidade de existência
e essa luta pela sobrevivência se transforma em um problema estético, de acordo com argumentos de Türcke
(2004) em seu texto: “Sociedade da sensação: a estetização da luta pela existência”, no qual considera que
tudo é movido pelas aparências e pela busca das sensações obsessivamente.

Ao relacionar esse tipo de postura do professor frente ao bullying devemos analisar que tal postura pode
interferir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos; na vítima, pois ela não vê no professor uma fonte
segura em que pode se apoiar nos momentos em que é agredida, afinal para o professor não passa de mera
brincadeira; e por outro lado o agressor pode ser identificado de maneira injusta e qualificado como aluno
violento, sem antes considerar os aspectos que estão envolvidos na situação ou no próprio aluno. Nesse
sentido, a conduta do professor é fundamental, pois ela pode ser uma das fontes causadoras do sofrimento
desses alunos, proporcionando prejuízos no seu desenvolvimento socioeducacional.

Mas também é necessário ressaltar que a visão dos professores na análise das entrevistas apresentou uma
significativa oscilação de posturas, não apresentando uma visão somente simplificada durante suas falas.
Nesse sentido, foi possível identificar, algumas vezes na fala de um mesmo professor, visões estereotipadas
como a referência à “família desestruturada”, visões moralistas quando diz “o mundo está liberal demais”,
visões reducionistas quando se refere à “ele faz o que quer, a hora que quer sem limites”, e também visões
mais críticas, relacionando os problemas dos alunos com a questão da mídia. Enfim, algumas posições foram
tomadas acerca dos problemas que permeiam a sociedade, ainda que não aprofundados.

Considerações finais

No percurso de elaboração do trabalho, com as discussões realizadas acerca da dialética existente entre o
individuo e a sociedade e da análise feita da visão dos professores sobre o bullying, compreendemos que são
diversos fatores, além do fenômeno bullying, que influenciam negativamente a aprendizagem dos alunos
dentro da escola. Dentre eles podemos destacar: os problemas da própria estrutura escolar, que faz com que
os alunos não se sintam parte integrante desse meio; a deterioração das condições materiais e objetivas de
vida que atingem, sobretudo as classes populares em nosso país; a mediação da mídia nos processos de
socialização relacionados à produção da violência.

A visão dos professores nos deu alguns subsídios para a análise da relação dialética entre o indivíduo e a

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/representacoes_de_professores_sobre_o_fenomeno_bullying.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



sociedade, visto que, em suas falas, eles estabeleciam correlações entre o comportamento de seus alunos e o
contexto social em que eles estão inseridos, na medida em que citavam a família, a mídia, a violência, como
fatores de influência sobre os alunos. No entanto, alguns professores, em determinados momentos,
apresentaram visões reducionistas e superficiais a respeito acerca de tais relações, o que é compreensível,
sobretudo quando temos em vista que vivemos em uma sociedade, na qual o sistema, por meio de sua
dinâmica e ideologia, nos impede de compreender a totalidade dos problemas que nos cercam.

Diante disso, é necessário refletir que a escola é um importante espaço de socialização onde são construídas
relações de ensino e aprendizagem entre professores e alunos e esta é a razão de existência da escola. São
eles os protagonistas do processo educativo e, lhes proporcionar condições adequadas de trabalho, é tarefa
imprescindível para se garantir a qualidade do ensino. O foco da escola é a aprendizagem do aluno, então,
adequar a proposta pedagógica, tornando-a mais atraente e significativa ao mesmo, é uma maneira de se
construir uma escola mais democrática e menos excludente, em que se priorize a formação da sua
autonomia. Do nosso ponto de vista, a escola fechada ao diálogo em relação aos conteúdos, às suas formas
de gestão e aos problemas daí relativamente decorrentes, tal como o da violência intra-escolares, deve sofrer
mudanças que são processuais e inter-dependentes de outras transformações institucionais, culturais e
sociais.

Ao concluirmos este trabalho, nos deparamos com a necessidade de transformação da escola como uma das
soluções pelas quais podemos minimizar ou superar o problema da violência neste âmbito. Entretanto, o
problema da violência está em todos os âmbitos da sociedade e a escola não consegue resolver este problema
isoladamente, pois são muitos, complexos e inter-relacionados, os fatores envolvidos nessa problemática e a
educação não é o único meio para transformar a sociedade.

A violência no âmbito escolar é uma realidade que não pode ser negligenciada. Investir em pesquisas e ações
na questão da violência e indisciplina na escola é um fator imprescindível para a garantia da qualidade do
processo de ensino-aprendizagem e para uma compreensão crítica acerca da dinâmica da instituição escolar,
visto que esses fenômenos estão intrinsecamente ligados à prática educativa nos dias de hoje. Diante disso,
levar em consideração as interações entre os alunos dentro da escola, tendo em vista que sua identidade é
construída pelos processos de socialização em diferentes espaços, é uma das formas de se construir uma
cultura escolar na qual se estabeleçam práticas escolares mais democráticas e menos excludentes.

Consideramos necessário construir um projeto pedagógico que tenha como objetivo principal a superação da
desigualdade social e a exclusão social, respeitando os direitos de cidadania dos alunos, além de se criar
meios de conscientização dos professores com relação ao fenômeno bullying. Compreendemos que a solução
para a violência escolar não se efetiva através da colocação de grades, instalação de câmeras de vídeo e
policiamento e que tais medidas apenas contribuem para a degradação do ambiente escolar e reprodução da
violência, uma vez que tenta combatê-la através da repressão, o que somente aumentaria a cultura
disciplinadora e autoritária dento da escola, o quê, com certeza, não seria o caminho a se seguir.

Cientes da dificuldade das transformações na escola e na sociedade que aqui defendemos e dos limites de
nosso trabalho e do próprio recorte de nosso objeto de estudo, esperamos, não obstante, poder ter dado
nossa parcela de contribuição à compreensão da violência entre escolares e de suas complexas relações com
a dinâmica sócio-institucional.
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