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[...] a verdadeira revolução capaz de extinguir o 
preconceito é a possibilidade da autonomia da 
razão, pois se assim não for, novos 
preconceitos justamente como os antigos, 
servirão de rédeas à grande massa destituída 
de pensamento. (CROCHÍK, 2006). 
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RESUMO 
 
 

O estudo aborda sobre a importância do conhecimento como ferramenta de 
superação da discriminação afrodescendente. Tem como objetivo principal verificar a 
violência escolar no bullying e em outras formas de preconceito e discriminação em 
relação aos alunos em situação de inclusão, mais especificamente os alunos que 
diferenciam-se pela raça em três escolas públicas da cidade de Londrina.   Seguem 
a este,  outros objetivos específicos, a saber: verificar quais as práticas de bullying 
que ocorrem no ambiente escolar; quem seriam os alunos considerados agressores 
e  vítimas; relação entre a discriminação dos alunos em situação de inclusão e a 
prática do bullying, e se os alunos negros sofreriam bullying em maior proporção. A 
pesquisa de abordagem qualitativa, pautou-se em teóricos como Crochík (2011, 
2012, 2015),  Domingues (2008),  Gomes (2011), entre outros. De maneira geral 
constatamos que a inclusão escolar dos alunos que se diferenciam pela questão 
racial, embora tenha-se avançado, ainda encontra-se permeada por representações 
preconceituosas e práticas discriminatórias, sendo estes sujeitos destacados numa 
frequência significativa como alvos da violência escolar expressa no bullying. Com 
base nestes apontamentos, consideramos relevante a temática deste estudo, no 
intuito de contribuir, ainda que inicialmente, para o enfrentamento da violência tão 
presente nos espaços escolares.  
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ABSTRACT 
 
 

The research discuss about the importance of knowledge as a way of overshooting 
the Afro-discrimination. The main objective is to check the school violence in bullying 
and other forms of prejudice and discrimination against students in inclusion, 
particularly, students that are different from other because of their race in three public 
schools in the city of Londrina. Then, other specific objectives, are: to check which 
bullying practices that happen in the school environment, who are the students 
considered aggressors and victims; connection between discrimination against 
students in a situation of inclusion and the practice of bullying; and if black students 
suffer bullying in greater proportion. The qualitative research, was theoretical as in 
Crochík (2011, 2012, 2015), Domingues (2008), Gomes (2011), and others. In 
general, We realize that the school inclusion of students differ by race, even with 
progress, It is still full of representations of prejudice and practices of discrimination, 
and these students are, frequently , aims of violence on school bullying. Based on 
this notes, we consider relevant to subject of this study, in order to contribute, initially, 
to fight against violence in school spaces. 
 
 
Key words: Bullying. Violence. Prejudice. Racial discrimination. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

O processo histórico da educação brasileira, em especial a dos negros, 

configura-se por uma história marcada pela exclusão, segregação e desrespeito ao 

diferente, situação esta que, está presente nas desigualdades sociais transformadas 

em naturais, propiciando campo fértil para os preconceitos e práticas 

discriminatórias. 

Nesse sentido, discutir a violência escolar, esta “conceituada como um ato de 

brutalidade física ou psíquica contra alguém, e caracterizada por relações 

interpessoais descritas como de opressão, intimidação, medo, terror” (SALLES et al. 

2008, p.16) não ocorre somente entre os membros das classes sociais, ela é 

inerente ao homem, como pontua Freud (1986), há uma tendência que nos leva a 

querer eliminar toda tensão existente dentro e fora de nós, o que justificaria a 

agressividade voltada a si mesmo, e aos outros. (CROCHÍK, 2012).  

Assim, a violência, mais especificamente, a escolar, bem como as relações 

sociais que nesse espaço se estabelecem, podem ser verificadas sob várias formas: 

xingamentos, agressões, boatos maliciosos, violência sexual, depredações ao 

patrimônio, entre outras.  

Violências estas que indicam que o bullying tem sido frequentemente 

praticado, e com maior frequência em relação às pessoas que apresentam 

características físicas, socioeconômica, étnicas, raciais, de orientação sexual 

traduzidas em ações contra: alunos obesos, de baixa estatura, homossexuais, que 

apresentam comprometimentos físicos, sensoriais e cognitivos, negros; indicando a 

compreensão do bullying como atitudes hostis de um aluno considerado mais forte, 

ou grupos de alunos, intencionalmente e com frequência, dirigida a alunos 

considerados mais frágeis.  

Considerando a violência e a frequência dessa, entendemos a urgência em 

lutarmos em favor de uma educação de qualidade, pois é um direito de todos, mas, é 

relevante que esta luta seja por uma educação que promova a inclusão que 

contemple a diversidade não como exceção, mas como condição humana. 

Se assumirmos que cabe à escola a importante tarefa de atender aos alunos 

em suas especificidades, desenvolvendo estratégias e ambientes que permitam a 

superação das dificuldades, o convívio entre as diferenças e a articulação entre as 

finalidades educativas e as necessidades dos alunos, discutir a violência escolar 
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afigura-se como tema dessa pesquisa e justifica-se por sua crescente presença no 

cenário escolar. 

O interesse pelo tema da violência escolar surgiu da participação no Projeto 

de Pesquisa Interinstitucional, intitulado Violência Escolar: discriminação, bullying e 

responsabilidade, coordenado pela Profa. Dra. Simone Moreira de Moura, docente 

do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina. Com 

encontros semanais, nos reunimos para estudar o fenômeno da violência escolar, 

sendo essa uma preocupação social e própria de uma sociedade conflitiva, 

contraditória.  

Diante disso, esta pesquisa apresenta como objetivo geral verificar a 

violência escolar no bullying e em outras formas de preconceito e discriminação em 

relação aos alunos em situação de inclusão, mais especificamente os alunos que se 

diferenciam por questões raciais.  Como objetivos específicos está a verificação de 

quais práticas de bullying ocorrem no ambiente escolar; quem seriam os alunos 

considerados agressores e vítimas do bullying; se há relação entre a discriminação 

dos alunos em situação de inclusão e a prática do bullying e se os alunos negros em 

situação de inclusão sofreriam bullying em maior proporção. 

 Para tanto, o trabalho foi dividido em capítulos que visam apresentar a 

temática. Tendo como Cap. I A questão racial no Brasil: história e legislação, o Cap. 

II Ações afirmativas e o ensino e Elementos iniciais para refletir sobre a violência 

escolar e preconceito. 

Considerando o que foi apresentado nesta introdução, no Cap. IV 

apresentamos a Metodologia seguida da apresentação, análise e discussão dos 

dados. Finalizamos com as considerações finais.  

No anexo constam os instrumentos utilizados e o Termo de Consentimento 

assinado pelo responsável pelas escolas locus da pesquisa.  
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2. A QUESTÃO RACIAL NO BRASIL: HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO 

 

As primeiras décadas depois do período da abolição da escravatura, em 

1888, foram decisivas para o futuro da população negra no Brasil. Marcada pela 

trajetória e dinamismo de movimentos sociais negros tais como: a Frente Negra 

Brasileira (FNB) (1931), o Teatro Experimental do Negro (TEN) (1944-1968), o 

Movimento Negro Unificado 1 (MNU) (1978), para citar alguns, possibilitou a 

elaboração e reelaboração da conjuntura histórica de diversas estratégias de luta a 

favor da integração do negro, evidenciada pela necessidade de conquistar espaços 

numa sociedade rigidamente hierarquizada e preconceituosa.  

Nesta época, a luta por direitos frente às práticas de discriminação racial e 

tratamento diferenciado em relação à população branca, era uma constante, uma 

vez que o ideal de sociedade imposta tinha por base o ideal europeu, com todas as 

representações de ser considerado um povo superior.  

Nessa direção, a ciência poderia contribuir no sentido de organizar e 

esquadrinhar o povo, que deveria ser embranquecido paulatinamente pela 

mestiçagem. Com destaque, a ciência assentou-se em discursos explicativos da 

realidade, o ‘racismo científico’ e o ‘darwimismo social’, primando pela construção de 

uma raça pura, não apenas do ponto de vista étnico, como também cultural; o que 

seria possível através da ocidentalização do modo de vida e da organização social e 

econômica. (SCHNEIDER, 2011). 

Vale destacar, que à medida que as relações sociais vão se configurando, as 

identidades vão sendo associadas a hierarquias, lugares, papéis sociais 

                                                 
1Os movimentos sociais fundamentam-se em um projeto de vida e de sociedade movidos não apenas 
pelas necessidades, mas também, a partir da reflexão sobre sua própria experiência. As definições 
atribuídas ás características dos movimentos negros podem ser compreendidas na perspectiva de 
resolver seus problemas na sociedade, em particular os provenientes dos preconceitos e 
discriminações raciais, que os marginalizavam do mercado de trabalho, á educação, do sistema 
político social e cultural.  
Joel Rufino dos Santos descreve os movimentos negros como sendo “[...] todas as entidades, de 
qualquer natureza, de qualquer tempo, [compreendidas como aquelas que visam à autodefesa física 
e cultural do negro] fundadas e promovidas por pretos e negros” (DOMIGUES, 2007, p.103) podendo 
ser religiosas, assistenciais, recreativas como os clubes de negros, artística: expresso por meio de 
teatros, dança, capoeira, poesia e político como o Movimento Negro Unificado.  
*Joel Rufino dos Santos era historiador, escritor e especialista em cultura afro-brasileira. Rufino dos 
Santos foi fundamental na luta contra o racismo e por uma maior representatividade da cultura negra 
do Brasil. Morreu aos 73 anos de idade. Disponível em:< http://oglobo.globo.com/sociedade/morre-
historiador-joel-rufino-dos-santos-um-dos-maiores-especialistas-em-cultura-afro-brasileira-
17402252>.  
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desempenhados, e assim vai sendo constituído a criação de um padrão de 

dominação que se impõe.  

Assim, ressaltamos ainda que as formas criadas socialmente para as 

classificações sociais estão imbricadas em relações de poder, como foi no período 

colonial em que Hall (2003) pontua que:  

[...] raça2 é uma construção política e social. É a categoria discursiva 
em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, 
de exploração e exclusão – ou seja – o racismo. Todavia como 
prática discursiva, o racismo possui uma lógica própria. Tenta 
justificar as diferenças sociais e culturais que legitimam a exclusão 
racial em termos de distinções genéticas e biológicas, isto é, na 
natureza (HALL apud GOMES, 2012, p.4). 

Neste ponto inferimos que as definições em relação aos negros que deveriam 

ser compreendidas a partir das pressões sociais vividas, das situações que os 

colocaram em situação de desvantagem, convertem-se em características naturais, 

pensamento ainda recorrente nos dias atuais. 

 As ações discriminatórias pelo preconceito racial ou cultural são desde os 

primórdios pautados pela lógica da desigualdade justificada pela ideia de 

inferioridade racial; sendo, portanto, as práticas segregativas vista de forma 

naturalizada. Assim, o preconceito quando bem delimitado no que concerne à 

justificativa para sua ocorrência, fixa a justificativa de dominação. Tal dominação 

configura-se na exploração de uma classe social por outra. 

Deste modo, a luta dos negros pautadas em reivindicações pela conquista de 

respeito, reconhecimento, dignidade, participação política, emprego, educação, 

terra; foram algumas das bandeiras de luta em nome da ruptura dos grilhões da 

exploração, sendo vista como prioritária, a defesa à educação. (DOMINGUES, 

2008). 

A educação chega como um dos requisitos indispensáveis para a superação 

dos problemas da invisibilidade do negro na sociedade. Se a abolição não findou 

com muitas das necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais do negro; ela 

certamente abriu a possibilidade de se pensar outras formas de condições diferentes 

daquelas da escravidão.  

                                                 
2 Para o movimento negro a raça é o fator determinante de organização dos negros em torno de um 

projeto de ação. O conceito de raça é definido como uma construção social com pouca ou nenhuma 
base biológica, logo, as pessoas classificam e tratam outro com as idéias socialmente aceitas.  
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A educação passa a ser concebida como uma “maneira de o negro ganhar 

respeitabilidade e reconhecimento, de prepará-lo para a vida profissional, de 

permitir-lhes conhecer melhor seus problemas e, até mesmo, como uma maneira de 

combater o preconceito”. (PINTO apud DOMINGUES, 2008, p.518), uma vez que o 

analfabetismo e a lenta inserção nas escolas oficiais se constituíram um dos 

principais problemas dessa população, acarretando consequentemente a entrada no 

mundo do trabalho e sua inserção social de modo geral. 

O final do século XIX foi um período de intenso debate acerca das “raças” e 

das discussões já apresentadas anteriormente sobre as teses de superioridade 

racial sustentada pela ciência. Em seus estudos Regueira (2004) aponta que:   

As teorias darwinianas, com maior difusão em meados do século 
XIX, e as interpretações oportunistas dos conceitos de seleção das 
espécies e da vitória do mais apto, foram as responsáveis pela 
discriminação do negro, através de justificações científicas. Não foi 
por acaso ou pela vontade divina que o negro foi escravizado, 
comercializado e “naturalmente” conceitualizado como “raça inferior” 
(REGUEIRA apud OLIVEIRA, 2012, p. 23). 

 

Nota-se aqui a configuração das hierarquias intelectuais formadas 

socialmente; onde de um lado teríamos os homens brancos, providos 

intelectualmente de conhecimento/saber em relação aos negros. Já a estes, era 

atribuído à força física e destreza para o trabalho braçal, evidenciando seu potencial 

para ser escravo, trabalhando em posições que necessitassem de força física. 

Há, portanto, uma relação entre racismo e hierarquização das estruturas 

sociais: 

[...] percebe-se, que a questão do negro brasileiro contempla três 
vertentes significativas de discussão: o racismo calcado no 
biologismo; a miscigenação, potencializada, em dado momento, pela 
“ideologia de embranquecimento” e, finalmente, a idéia de 
“democracia racial”. Essas três vertentes discursivas, de certa forma, 
explicam a discriminação e desigualdades observadas nas estruturas 
da sociedade brasileira (REGUEIRA apud OLIVEIRA, 2012, p. 23). 

 

Certamente, a ocorrência de pensamentos, que ora passam pelo biologismo, 

ora pela miscigenação à ideia de embranquecimento, é notório. E como bem 

explicita Gomes (2012), somente com as ações que o movimento negro fez ao 
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ressignificar e politizar afirmativamente a ideia de raça, entendendo-a como potência 

de emancipação e não como empecilho para a construção da sociedade, que foi e é 

possível colocar em xeque o mito da democracia racial3.  

Nas ações e lutas empreendidas pela população negra nos séculos XIX, XX e 

começo do século XXI, dentre as principais reivindicações, a educação manteve-se 

presente.  Neste cenário, aspectos legais oriundos do processo de redemocratização 

do país (1980), ações pontuais, propagaram-se abrindo espaço para um 

pensamento crítico frente às relações raciais em âmbito educacional.  

Apontamos como alguns exemplos, a Constituição Federal de 1988, no 

estabelecimento de dispositivos que visam à igualdade material, assegurando o 

direito à educação, a responsabilidade do Estado em garantir ações contra a 

discriminação de qualquer espécie, lutas sociais como a Marcha Zumbi dos 

Palmares4 (Brasília, 1995), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e a 3ª 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e 

Formas Correlatas de Intolerância, promovida pela Organização das Nações Unidas 

5 (ONU), em 31 de agosto de 2001, na cidade de Durban, na África do Sul.  Esse 

momento representou a construção de um consenso entre as entidades do 

movimento negro para a necessidade de implementar ações afirmativas capazes de 

alterar a condição de vida da população negra. 

                                                 
3 Para os militantes do movimento negro, democracia racial, está em negar o racismo e as práticas de 
discriminação racial, como estratégia para legitimar as desigualdades sociais de cunho racial. 
4 A Marcha Zumbi dos Palmares de (1995) foi o marco oficial das primeiras ações governamentais 
focadas na população negra.  
**Zumbi dos Palmares foi uma das personalidades ícones da resistência negra a escravidão, liderou o 
Quilombo dos Palmares, formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial. Disponível 
em:< http://www.palmares.gov.br/?page_id=8192> 
A denúncia da postura de neutralidade do Estado frente à desigualdade racial revelou pelo mesmo a 
criação de políticas de ação afirmativa para tratar a questão racial. Embora o governo tenha revelado 
intenções de superar o racismo entranhado no aparelho do Estado e na sociedade que amplie a 
consciência de igualdade quanto às lutas e reivindicações dos negros entendidas não como favores 
ou caridades, mas, o direito a reparações.  
5 A 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas 
Correlatas de Intolerância, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) (2001) em 
Durban, na África do Sul, têm por objetivo combater as discriminações, inspirado na luta heróica do 
povo da África do Sul contra o sistema institucionalizado Apartheid na luta por igualdade, justiça, 
democracia, desenvolvimento, Estado de direitos e direitos humanos. A percepção de uma 
conferência para tratar desses problemas era nítida aos olhos de todos, já que, nas circunstâncias da 
globalização atual, a exclusão social, a xenofobia e a intolerância correlata são produzidas por motivo 
de raça, descendência, origem nacional ou étnica assim sendo as vítimas sofrem discriminações de 
vários tipos: sexo, idioma, religião, situação econômica ou outra condição. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292002000200009> 
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No que tange à educação, vale destacar na esteira dos movimentos sociais e 

legais, a sanção da Lei n.10.639/03, alterando a Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, em 2004, o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/ CP 

01/2004, aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Ambos regulamentam e 

instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Cabe destacar que no campo das políticas educacionais, as regulamentações 

devem ser compreendidas como resposta do Estado às reivindicações políticas do 

movimento negro, e, portanto, é fruto de processos de lutas sociais, e não dádivas. 

Nesse sentido, conforme discorre Gomes (2011, p.116) “a Lei n.10.639 de 2003, a 

Resolução CNE/CP 01/2004 e o Parecer CNE/CP 03/2004 vinculam-se à garantia do 

direito à educação. Elas requalificam incluindo nesse direito a diferença”.  
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2.1 AS AÇÕES AFIRMATIVAS E O ENSINO  

 

O processo histórico da educação brasileira em especial a dos negros, é uma 

história marcada pela exclusão, situação esta que, podemos dizer é ainda mais 

complexa em virtude às desigualdades sociais transformadas em naturais, pautadas 

por preconceitos e práticas discriminatórias. 

As ações afirmativas surgem na esteira das lutas pela concretização do 

princípio constitucional da igualdade material e neutralização dos efeitos da 

discriminação racial. “Questões como a discriminação dos negros nos livros 

didáticos, necessidade de inserção da temática racial e da História da África nos 

currículos, o silêncio como ritual a favor da discriminação racial na escola” (GOMES, 

2011, p. 112), as lutas e resistências negras, a escola como instituição produtora de 

racismo, as lutas do Movimento Negro em prol da educação, a partir de então, 

começam a ganhar espaço.   

A educação escolar brasileira, regulamentada pelo Governo Federal através 

do Ministério da Educação, que define os princípios orientadores da organização de 

programas educacionais, tanto para as escolas da rede pública quanto para as 

redes de escolas particulares, com vistas à adoção de programas e projetos 

específicos voltados para a diversidade étnica racial, aprovou em seu Conselho 

Pleno – CP– o Parecer CNE/CP 03/04 e a Resolução CNE/CP 01/04 que instituem 

as Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana.  

A constatação da exigência de políticas inclusivas, na forma de corrigir as 

lacunas deixadas pela insuficiência das políticas universalistas, representa a luta já 

iniciada como vimos pela necessidade urgente de ampliação do direito à educação, 

pois quanto mais universalizada á educação básica, mais acesso ao espaço escolar 

a sujeitos historicamente silenciados e, ou, desconsiderados como sujeitos de 

conhecimento.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais das Relações Étnico- 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana (BRASIL, 

2004) a escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o direito à 

educação a todo e qualquer cidadão, deverá posicionar-se de modo a construir 

espaços democráticos de produção e divulgação de conhecimentos politicamente 
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contra toda e qualquer forma de discriminação. Portanto, é tarefa de todo e qualquer 

educador, independentemente do seu pertencimento étnico racial, crença religiosa 

ou posição política, incentivar atitudes positivas de agregação, pertencimento e 

respeito às diferenças. 

Em conformidade com tais Diretrizes, o racismo, segundo o Artigo 5º, inciso 

LXII, da Constituição Federal de 1988, é crime inafiançável, conforme dispõe: 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

LXII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 

Considerando-se estes apontamentos, os estabelecimentos de ensino de 

diferentes níveis deverão propor estratégias pedagógicas de combate ao racismo e 

às discriminações, devendo ser elaboradas com o objetivo de contemplar as 

relações étnico-raciais, asseguradas pela Lei n. 10.639/03. Desse modo o convívio 

escolar entre os diferentes seria um dos possíveis caminhos para promoção do 

enfrentamento do preconceito no intuito de superar a discriminação em relação aos 

afrodescendentes tendo como ferramenta a educação.  

Nesta direção, o direito à educação como componente da construção da 

igualdade (direitos e deveres) social, como descreve Gomes (2011), traz à cena a 

equidade na garantia dos coletivos à concretização da igualdade. Uma igualdade 

para todos na sua diversidade, baseada no reconhecimento e no respeito às 

diferenças. Assim, equidade aqui assumida como: 

[...] o reconhecimento e a efetivação, com igualdade, dos direitos da 
população, sem restringir o acesso a eles nem estigmatizar as diferenças 
que conformam os diversos segmentos que a compõem. Assim, a 
equidade é entendida como possibilidade das diferenças serem 
manifestadas e respeitadas, sem discriminação; condição que favoreça o 
combate nas práticas de subordinação ou de preconceito em relação às 
diferenças, de gênero, política, étnicas, religiosas, culturais, de minorias, 
etc (SPOSATI apud GOMES, 2011, p.114).  

No entanto, o desencadeamento destes avanços na obrigatoriedade da Lei 

não significa a concretização nas práticas das escolas. Apesar de o movimento 

negro ter conseguido legitimação, a efetivação de tais iniciativas e práticas na 

realidade é cheia de desafios e limites. As reflexões de Santomé (1995) ajudam-nos 
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a pensar a relação sobre o currículo e a cultura negada e silenciada dos 

afrodescendentes: 

Quando se analisam de maneira atenta os conteúdos que são 
desenvolvidos de forma explícita na maioria das instituições escolares e 
aquilo que é enfatizado nas propostas curriculares, nos chama fortemente 
a atenção à arrasadora presença das culturas que podemos chamar de 
hegemônicas. As culturas ou vozes dos grupos sociais minoritários/ 
marginalizados que não dispõe de estruturas importantes de poder e 
continuam a ser silenciadas, quando não estereotipada e deformadas, para 
anular suas possibilidades de reação (SANTOMÉ apud GOMES, 2012, 
p.104).  

Acontece que nossa sociedade tão desigual e discriminatória, reproduz as 

concepções e práticas elencadas acima, em várias instâncias sociais, como por 

exemplo, nas escolas e salas de aula; e como a cultura não se manifesta de maneira 

imaterial, pelo contrário, se materializa por gestos, palavras, ações, avaliações, 

modo de serem designadas as pessoas e grupos, é possível inferir o dado de 

violência que ainda enfrentam os sujeitos que fogem à ideia de homem ideal, 

socialmente construído e imputado ao imaginário coletivo, sendo o negro ainda 

considerado fuga ao padrão idealizado. 

Assim, para a efetivação de uma educação significativa, que prime pelo 

reconhecimento das diferenças, aqui mais pontualmente nesse estudo, a questão 

das diferenças raciais no espaço escolar, é importante que sejam desconstruídos via 

conhecimento, conceitos, mentalidades, posturas e comportamentos que ainda 

pautam-se pelo não reconhecimento das diferenças como condição humana, 

residindo o estigma na leitura social que se faz dessas diferenças. 
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3. ELEMENTOS INICIAIS PARA REFLETIR SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

E PRECONCEITO 

 

O cotidiano escolar é marcado por violências que aparecem sob forma de 

segregação, exclusão e indiferença ao outro. Essas práticas moldadas por valores, 

regras e princípios sociais adotados por diferentes atores, se fazem presentes no 

contexto escolar.  

Alguns autores diferem ‘a violência na escola’ da ‘violência da escola’ 

(PAULA; D’AURA TARDELI, 2009), classificando a primeira como a presença da 

violência que tem orgiem fora dos muros do estabelecimento escolar, mas que nela 

se apresenta. A exemplo, destacamos a presença de gangues, drogas, armas. Já a 

violência da escola, destaca-se as que são geradas ou fortalecidas a partir de suas 

regras,  expressando-se na composição das classes, na atribuição de notas, ações 

consideradas pelos alunos como injustas, criação de rótulos, rankings de produção, 

para citar algumas. 

Neste ponto, destacamos que as instituições de ensino por questões muitas 

vezes externas, parecem preocupar-se com a aquisição de conhecimento e 

aprendizado dos conteúdos escolares, em detrimento a problemas de ordem interna 

que acabam por comprometer aquilo que consideram mais importante, ficando à 

margem problemas de violência escolar, bullying, relações que os alunos 

estabelecem entre si e com os outros, contribuindo deste modo para um campo fértil 

de precocneitos, práticas violentas e conflitos interpessoais.  

Na maioria das vezes, atos como discriminação por raça, peso, modo de se 

expressar, comprometimentos físicos, sensoriais ou cognitivos, homossexualidade,  

passam a ser considerados normais devido a sua frequência, e assim, a violência 

acaba por tornar-se algo banal, contribuindo para o aumento da violência em âmbito 

escolar. 

Esta,  apresenta-se mediada por hierarquias, as quais ordena e classifica os 

homens em conformidade com a classe social, diferenciado-os entre negros e 

brancos, héteros e homossexuais,  bons e maus alunos, gordos e magros, aptos e 

não aptos, fortes e fracos, entre outros; transformando a diferença em desigualdade,  

dispondo os homens em inferiores e superiores. 
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Este processo de hierarquização está representado como uma hierarquia de 

poder. Esta hierarquia é vista como uma estrutura em que nossa própria sociedade 

também está representada. Como aponta Crochík (2014) em seu Projeto Temático 

Direitos e violência na escola:  

 

[...] os mais e menos aptos, os mais e menos fortes, os mais e 
menos inteligentes e assim por diante. A existência de duas 
hierarquias básicas que se confrontam e se complementam - a do 
desempenho intelectual/cultural e a do desempenho corporal – tende 
a contribuir, sob forma de ideologia, com a reprodução da estrutura 
de classes descrita por Marx (1984). Na história de nossa civilização, 
a inteligência e os instrumentos que criou foram substituindo a força 
necessária para modificar a natureza para a reprodução da espécie, 
mas como a necessidade de dominar a natureza não foi, segundo 
Horkheimer e Adorno (1985), superada, mesmo a inteligência ainda 
representa a força na sobrevivência do mais apto. Assim, na base de 
qualquer hierarquia, a ideia da dominação estaria presente, mas a 
hierarquia intelectual/cultural contém o germe para superar a própria 
ideia de hierarquia, que pode pelo pensamento desestruturá-la 
(CROCHÍK, 2014, p. 16-17).  

 

Com relação a esta hierarquia Adorno (1995 apud CROCHÍK 2014, p. 9) 

explica que nela são representados dois tipos de hierarquias: “a que classifica os 

piores e os melhores alunos, segundo o rendimento escolar e a que os classifica 

segundo as habilidades corporais; segundo ele, o fascismo se aliou a essa última 

contra a primeira das hierarquias citadas”. Crochík (2014) corrobora ao salientar que: 

 

Ora, a existência de hierarquias na escola é coerente com a 
sociedade que gera constantemente a ordenação entre os homens: 
mais rico – mais pobre; mais forte – mais fraco; mais belo- mais feio 
etc. O favorecimento da ‘hierarquia corporal’ sobre a ‘hierarquia 
intelectual’ não é algo específico da escola, mas da sociedade. Claro 
que interesses ligado ao tráfico de drogas, aos conflitos policiais, 
roubos etc. não são próprios da escola e lá ocorrem, mas as demais 
formas de violência não podem ser atribuídas na origem à escola: 
são expressões de violências sociais (CROCHÍK, 2014, p. 10). 

  

 Nesta direção, a hierarquização escolar que reproduz a desigualdade social, 

possibilita a intolerância, o preconceito, a discriminação e o racismo. A violência 

escolar não ocorre somente entre os membros das classes sociais, ela é inerente ao 

homem, como pontua Freud (1986), há uma tendência que nos leva a querer 

eliminar toda tensão existente dentro e fora de nós, o que justificaria a agressividade 

voltada a si mesmo, e aos outros. (CROCHÍK, 2012).  
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No geral, como descreve Salles et al. (2008, p.16) “a violência é conceituada 

como um ato de brutalidade física ou psíquica contra alguém, e caracteriza relações 

interpessoais descritas como de opressão, intimidação, medo, terror”. Corroborando 

Guimarães (1996) situa a violência como multifacetada, e que portanto, modifica-se 

com a humanidade quanto aos valores estabelecidos socialmente. 

Nesta direção, pontuamos que em sua origem: 

  

[...] violência vem do latim “violentia” que remete a vis (força, vigor, 
emprego de força física ou recursos do corpo para exercer sua força vital). 
Essa força torna-se violência quando ultrapassa um limite ou perturba 
acordos tácitos e regras que ordenam relações, aquirindo carga negativa, 
ou maléfica. É, portanto, a percepção do limite e da perturbação (e do 
sofrimento que provoca) que vai caracterizar o ato como violento, 
percepção essa que varia cultural e historicamente (ZULAR apud 
SELINGARDI, 2012, p.12). 

 

A violência escolar manifesta-se por práticas violentas, preconceitos,  

‘brincadeiras’, hostilização, ameaças, apelidos, xingamentos; acompanhada de 

significações social e cultural dos indivíduos a partir das relações que estabelecem 

durante a vida.  

Os atos agressivos implicam em comportamentos de danos, menosprezo, 

desdém, de ataques à integridade física, social, simbólica, ou pscológica. Fernández 

Villanueva (1998 apud SALLES et al., 2008, p.16) afirma que a violência se 

caracteriza pela dominação, que para ser mantida precisa de uma ameaça latente 

ou explícita. Dessa forma, a crítica deve ser dirigida ao tipo de violência que destrói 

a cultura, aniquila os indivíduos, negando a diferença como condição humana, como 

por exemplo a ideia de embranquecimento da raça, que transformaria a população 

dos considerados inferiores numa raça pura, não apenas do ponto de vista étnico, 

mas sobretudo cultural. 

Embora haja várias definições para o mesmo fenômeno, a violência escolar  

vêm ganhando espaço diante de suas diversas formas de apresentação e ocorrência 

nas escolas, uma vez que esta se apresenta nos espaços educacionais com maior 

frequência.   

Frente a esta realidade à qual estamos inseridos, repleta de conflitos, 

marcada por intolerância às diferenças, destacamos a violência presente no bullying, 

fenômeno que têm sido cada vez mais recorrente.  O bullying se apresenta de modo 

repetitivo e intencional cometido entre os pares, representados por comportamentos 
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agressivos, danos físicos e psicológicos, em ações como chutar, empurrar, bater, 

zombar, ridicularizar, apelidar, humilhar; perseguindo os que parecem frágeis. E 

portanto, alvos considerados fáceis para exercer a força física. 

Fante (2005, 2008a) entende por bullying um fenômeno que se refere a ações 

agressivas e gratuitas contra uma mesma vítima, que ocorrem num período 

prolongado de tempo e são marcadas pelo desequilíbrio de poder. Ele difere de 

outros tipos de agressões justamente pelo fato de ser um comportamento repetitivo, 

deliberado e intencional, não se referindo a divergências de ponto de vista ou de 

ideias contrárias que provocam desentendimentos e brigas (FANTE, 2005).  

De modo semelhante Olweus (1993) salienta que o bulllying se configura 

quando um estudante é exposto repetidas vezes e durante certo tempo a ações 

negativas de um ou mais estudantes. Esta ação negativa é intencional e tem o 

objetivo de fazer mal a alguém sem que haja motivos evidentes. Ressalta Silva 

(2010), que a palavra bullying é utilizada para qualificar comportamentos violentos, 

tanto físicos quanto psicológicos, sendo mais frequente no âmbito escolar, contra 

vítimas que estão impossibilitadas de se defender.  

O bullying também pode ser compreendido em duas categorias, sendo o 

bullying direto e indireto. O bullying direto é quando as vítimas são atacadas 

diretamente. São considerados bullying direto os apelidos, agressões físicas, 

ameaças, roubos, ofensas verbais ou expressões e gestos que geram mal estar aos 

alvos (LOPES NETO, 2005). Esse tipo de bullying geralmente é praticado pelos 

meninos que atacam a vítima, com xingamentos, ameaças, intimidações, empurrões, 

enfim, física, moral e sexualmente.  

O bullying indireto são ações que levam exclusivamente ao isolamento social. 

Este envolve atitudes de indiferença, isolamento, difamação, exclusão (LOPES 

NETO, 2005). Essas práticas costumam ser feitas por meninas, principalmente 

quando acontece o ato da exclusão, difamação, intrigas e fofocas, feitas 

normalmente de maneira velada, o que torna a percepção de tais atos mais difíceis 

de serem constatados. 

Na esteira da discussão empreendida neste capítulo sobre o bullying e 

preconceito, destacamos a proposição de Antunes e Zuin (2008) que defendem que 

o bullying é um novo termo dado ao preconceito. Para tanto, é necessário pensar a 

respeito da violência contida no próprio processo civilizátorio, que embora tenha  

avançado, tem mantido esta cultura repressiva que possibilita a violência nos 
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indivíduos submetidos a ela( ANTUNES; ZUIN, 2008).    

O preconceito é produzido socialmente, regulando as relações de uma 

pessoa com a sociedade e embora sua manifestação seja individual, pois responde 

às necessidades individuais, “ele surge no processo de socialização, como resposta 

aos conflitos gerados neste processo” (CROCHÍK apud ANTUNES; ZUIN, 2008, 

p.37). De acordo com os psicanalistas Jahoda e Ackerman (1969) é caracterizado 

por “uma atitude de hostilidade nas relações interpessoais, dirigida contra um grupo 

inteiro ou contra os indivíduos pertencentes à ele” (1969 apud ANTUNES;ZUIN, 

2008, p.37), e como tal, tem três dimensões:  cognitiva, afetiva e uma tendência para 

a ação. 

A dimensão cognitiva refere-se aos estereótipos, mas também a argumentos 

bem elaborados, desenvolvidos por meio de uma ideologia que justifica o 

preconceito para quem o desenvolve e para os outros. 

A dimensão afetiva, caracteriza-se pela frieza e desprezo contra o alvo, na 

negação de toda e qualquer identificação com o mesmo, baseado na justificativa  de 

que o outro não lhe diz respeito e consequentemente a formação de tendência para 

a ação baseada nas dimensões anteriores. Assim, o preconceito quando bem 

delimitado no que concerne à sua ocorrência, estaria associado a formas de 

dominação. Neste sentido, o bullying aproxima-se do conceito de preconceito, ao  

refletimos sobre os fatores sociais que determinam os grupos – alvo.  
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4. METODOLOGIA 

 

O cotidiano escolar é marcado por violências que se apresentam sob forma 

de segregação, exclusão e indiferença ao outro, o chamado bullying. Partindo desta 

premissa, o objetivo deste capítulo é verificar e analisar detalhadamente a violência 

escolar presente no bullying e em outras formas de discriminação em relação aos 

alunos em situação de inclusão, mais especificamente a este estudo, os alunos que 

se diferenciam por questões raciais. 

O interesse por esta temática se justifica pela participação no Projeto de 

Pesquisa Interinstitucional, intitulado Violência Escolar: discriminação, bullying e 

responsabilidade, coordenado pela Profa. Dra. Simone Moreira de Moura, docente 

do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina.  

 A pesquisa de abordagem qualitativa, contou com a coleta dados, utlizado 

como instrumento locus de aplicação questionários e levantamento bibliográfico. 

Com efeito, foi aplicada em três escolas estaduais localizadas no município de 

Londrina, no período de janeiro a maio do ano de 2016. Esse período justifica-se 

devido a longa  greve e após o retorno das atividades escolares, a dificuldade 

encontrada para compor junto à Direção um espaço na agenda de cada escola. 

Cabe ressaltar, que os nomes das escolas envolvidas e dos alunos 

participantes da pesquisa não serão citados por questões éticas apresentadas no 

Termo de Consentimento (em anexo) assinado pelos responsáveis dos 

estabelecimentos. 

Para maior familiaridade com o problema de pesquisa, o qual, busca 

compreender como a proposta de inclusão escolar visa diminuir o preconceito  e 

invisibilidade do negro na sociedade, e mais especificamente no contexto escolar, 

foram delimitados alguns objetivos específicos. O primeiro diz respeito a verificação 

das práticas de bullying e violência existentes, o segundo se haveria relação entre a 

discriminação dos alunos negros e as práticas do bullying e por último se os alunos 

negros sofreriam bullying em maior proporção do que os outros alunos.  

Ressaltamos que para facilitar o estudo e compreensão dos dados, os 

instrumentos aplicados estão disponíveis nos anexos desta pesquisa. 

 

 

 



 28 

4.1 MÉTODO: 
 

4.1 SUJEITOS 
 

Os sujeitos participantes desta pesquisa são estudantes, sendo todos do 

nono (9º) ano do Ensino Fundamental, com uma faixa etária que varia entre 13 a 16 

anos. 

Os instrumentos de pesquisa foram aplicados em 78 alunos, distribuídos em 

três escolas públicas estaduais do município de Londrina, sendo 26 alunos de uma 

escola localizada na região central, outros 25 alunos de outra escola também 

localizada na região central e 27 alunos da região oeste. 

 

4.2  INSTRUMENTOS  

 
O nosso instrumento de coleta de dados constituiu em um questionário de 

dados pessoais,  tais como sexo, idade, religião, tempo em que está na escola atual, 

para citar alguns, e Escala de Caracterização das práticas de bullying, Escala dos 

agressores (IP) e da vítimas (IV) e a que mensura as atitudes de preconceito e 

discriminação (ANEXOS A, B, C).  

 

A. Escala de Caracterização das práticas de bullying 

1- Verificar quais das práticas de bullying e violência escolar são 

efetivadas pelos alunos contra seus colegas. 

2-   Mensurar a frequência em que tais práticas ocorrem. 

 

B. Escala de Caracterização dos agressores e das vítimas de 

bullying 

1- Verificar quem são considerados os agressores (causadores das 

práticas de bullying), e quais alunos são considerados o alvo de tais 

práticas (vitímas das práticas de bullying). Tais questões 

possibilitam dois escores: um para mensurar o quanto cada aluno é 

provocador do bullying (IP) e outro (IV) para avaliar o quanto cada 

aluno é vítima do bullying. Além de permitir as características mais 

frequentes de cada grupo. 
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C. Verificar as atitudes de preconceito e discriminação 

1- Analisar a presença de atitudes de preconceito e discriminação dos 

alunos em relação às características elencadas no instrumento. 

2- Identificar as discriminações existentes para com os alunos em 

situação de inclusão, em específico com os alunos que se 

diferenciam por questões raciais. 
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5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Como mencionado na metodologia, ás discussões que seguem objetivam 

detalhar e organizar os dados coletados no transcorrer da pesquisa. A fim de 

responder os objetivos propostos, os resultados dividem-se em tabelas e gráfico. 

Estes foram tabulados sem distinção entre as escolas, totalizando 78 alunos das três 

escolas públicas estaduais da cidade de Londrina. 

O primeiro instrumento intitulado Caracterizações das Práticas de Bullying, 

analisa a frequência e ações que tais práticas de bullying ocorrem nas escolas.  

O segundo instrumento Características dos Agressores e das Vítimas de 

Bullying, permite uma comparação entre as características dos agressores (os que 

praticam o bullying) e as vítimas (que sofrem o bullying), além de inferir as 

características mais frequentes de cada grupo.  

E o último, que mensura as atitudes de Preconceito e Discriminação, analisa 

a discriminação dos alunos segundo suas características especialmente os que se 

diferenciam por questões raiciais.  
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5.1 CARACTERIZAÇÕES DAS PRÁTICAS DE BULLYING 

 

Tabela 1 - Nos últimos meses, seus colegas foram xingados? 

 

Respostas  N % 
 
 Não 7 8,97% 
 1 a 2 vezes  14 17,95% 
 1 a 3 vezes por mês  10 12,82% 
 1 a 4 vezes por semana  4 5,13% 
 Todos os dias 43 55,13% 
 TOTAL: 78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 

 

Tabela 2 - Nos últimos meses, seus colegas foram ameaçados de apanhar? 

Respostas  N % 
 
 Não 26 33,33% 
 1 a 2 vezes  33 42,31% 
 1 a 3 vezes por mês  7 8,97% 
 1 a 4 vezes por semana  8 10,26% 
 Todos os dias 4 5,13% 
 TOTAL:  78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 

 

Tabela 3 - Nos últimos meses, seus colegas apanharam? 

Respostas  N % 
 
 Não 45 57,69% 
 1 a 2 vezes  24 30,77% 
 1 a 3 vezes por mês  1 1,28% 
 1 a 4 vezes por semana  6 7,69% 
 Todos os dias 2 2,56% 
 TOTAL:  78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 

 

Tabela 4 - Nos últimos meses, espalharam boatos sobre seus colegas? 

Respostas  N % 
 
 Não 11 14,10% 
 1 a 2 vezes  25 32,05% 
 1 a 3 vezes por mês  15 19,23% 
 1 a 4 vezes por semana  6 7,69% 
 Todos os dias 21 26,92% 
 TOTAL:  78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 
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Tabela 5 - Nos últimos meses, excluíram/rejeitaram seus colegas? 

Respostas  N % 
 
 Não 20 25,64% 
 1 a 2 vezes  19 24,36% 
 1 a 3 vezes por mês  12 15,38% 
 1 a 4 vezes por semana  3 3,85% 
 Todos os dias 24 30,77% 
 TOTAL:  78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 

 

Tabela 6 - Nos últimos meses, deram apelidos ofensivos a seus colegas? 

Respostas  N % 
 
 Não 11 14,10% 
 1 a 2 vezes  19 24,36% 
 1 a 3 vezes por mês  11 14,10% 
 1 a 4 vezes por semana  7 8,97% 
 Todos os dias 30 38,46% 
 TOTAL:  78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 

 
 
Tabela 7 - Nos últimos meses, estragaram materiais ou roupas dos colegas? 

Respostas  N % 
 
 Não 42 53,85% 
 1 a 2 vezes  18 23,08% 
 1 a 3 vezes por mês  4 5,13% 
 1 a 4 vezes por semana  5 6,41% 
 Todos os dias 9 11,54% 
 TOTAL:  78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 

 
 
Tabela 8 - Nos últimos meses, pegaram sem consentimento material ou dinheiro do 

colega? 

Respostas  N % 
 
 Não 44 56,41% 
 1 a 2 vezes  18 23,08% 
 1 a 3 vezes por mês  4 5,13% 
 1 a 4 vezes por semana  3 3,85% 
 Todos os dias 9 11,54% 
 TOTAL:  78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 
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Tabela 9 - Nos últimos meses, acariciaram colegas contra vontade deles? 

Respostas  N % 
 
 Não 53 67,95% 
 1 a 2 vezes  13 16,67%. 
 1 a 3 vezes por mês  7 8,97% 
 1 a 4 vezes por semana  3 3,85% 
 Todos os dias 2 2,56% 
 TOTAL:  78 100,00% 
 N= Número de votos recebidos % = Porcentual de votos recebidos 

 

 

Diante dos resultados expostos acima, podemos averiguar na Tabela 1 

referente aos xingamentos praticados contra outros colegas, do total de 78 alunos, 

55,13% respondeu sim, ao sofrer xingamentos diários, indicando mais da metade. 

A Tabela 2 questiona se “Nos últimos meses, seus colegas foram ameaçados 

de apanhar?”, 33 alunos, correspondente a 42,31% responderam que seus colegas 

foram ameaçados numa frequência de 1 a 2 vezes nos últimos meses. 

Em relação à Tabela 3 foi apontado pelos alunos que nos últimos meses seus 

colegas não foram agredidos, num total de 45 votos (57,69%). Ao mesmo tempo 24 

dos votos (30,77%) assinalaram que seus colegas apanharam numa frequência de 1 

a 2 vezes. Embora o número de alunos que sofrem agressões físicas serem 

consideravelmente menor do que o ato em si, nota-se, que estas se mantiveram nas 

ameaças numa frequência de 1 a 2 vezes, o que podemos conferir na tabela 

anterior.  

Em outras palavras como descreve Salles et al. (2008, p.16) “a violência é 

conceituada como um ato de brutalidade física ou psíquica contra alguém, e 

caracteriza relações interpessoais descritas como de opressão, intimidação, medo, 

terror”. É um tipo de violência multifacetada, tornando-se às vezes implícita.  

Tais resultados apontam a ocorrência de uma violência que não deixa marcas 

corporais, mas emocional. A violência psicológica causa tantos danos como a física, 

configurando-se em bullying indireto, cujas ações levam exclusivamente ao 

isolamento social. Este envolve atitudes de indiferença, isolamento, difamação, 

exclusão (LOPES NETO, 2005). 

Quando questionados sobre a propagação de boatos na Tabela 4, 25 dos 

votos (32,05%) responderam ter praticado tais ações numa frequência de 1 2 vezes 

nos últimos meses. Surpreendentemente 21 alunos (26,92%) responderam que 



 34 

espalham boatos dos colegas todos os dias. Percebe-se neste dado uma leve 

contradição, pois, embora os boatos aconteçam com mais frequência de 1 a 2 

vezes, ela também ocorre todos os dias com uma mínina porcentagem de diferença.  

Atitudes de excluir ou rejeitar os demais colegas, na Tabela 5, aponta que 

30,77% dos alunos responderam que tal ação ocorre todos os dias. 

Já em análise a Tabela 6, que trata sobre a questão de dar apelidos 

ofensivos aos colegas, 38,46% respondeu que atitudes como estas ocorrem todos 

os dias. 

Em resumo, pontuando até aqui, podemos dizer que frente a esta realidade 

à qual estamos inseridos, repleta de conflitos, marcada por intolerância às 

diferenças, ações discriminatórias geradas pela exclusão, difamação, intimidação, 

‘brincadeiras’, preconceito racial ou cultural são ainda que de maneira implícita 

marcados pela lógica da desigualdade justificada pela ideia de inferioridade racial, 

da qual dividia os homens em inferiores e superiores considerando o negro, sujeito 

deste estudo, como inferior, inserido numa posição de desvantagem e fragilidade, 

pensamento ainda recorrente nos dias atuais 

 O bullying no que concerne a sua justificativa apresenta-se de modo 

repetitivo e intencional, representado por comportamentos agressivos, danos físicos 

e psicológicos,  ações de bater, zombar, ridicularizar, apelidar, humilhar; 

perseguindo os que parecem frágeis e portanto, considerados alvos fáceis para 

exercer a força física. 

Na Tabela 7, quando questionados sobre as ações de estragar materiais ou 

roupas de colegas, 42 dos votos, ou seja, 53,85%, de 78 alunos responderam que 

esta ação não aconteceu. 

Em análise a Tabela 8, quando questionados se “Nos últimos meses, pegou 

sem consentimento material ou dinheiro de colegas”, 56,41% dos alunos respondeu 

que não. 

Sobre terem acariciado os colegas contra sua vontade, 53 dos alunos, cerca 

de, 67, 95%, na Tabela 9, também responderam que não.  

Inegavelmente às ações de estragar materiais ou roupas de colegas; pegar 

material sem consentimento ou dinheiro, embora não tenha sido detalhado, não 

podemos negar a grande porcentagem de alunos que indicaram que tais ações  

ocorrem em frequências distintas. 
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Nessa direção, os questionamentos realizados são importantes para 

observarmos as práticas de bullying e violência escolar existentes, violências estas  

que destroem a cultura, aniquila os indivíduos, nega a diferença como condição 

humana, haja vista que o bullying apresenta-se por comportamentos agressivos, 

com danos físicos e psicológicos.  

Na esteira desta discussão, destacamos a proposição de Antunes e Zuin 

(2008) que defendem que o bullying é um novo termo dado ao preconceito. Para 

tanto, é necessário pensar a respeito da violência contida no próprio processo 

civilizátorio, que embora tenha avançado, tem mantido esta cultura repressiva que 

possibilita a violência nos indivíduos submetidos a ela (ANTUNES; ZUIN, 2008).  

O preconceito é produzido socialmente, regulando as relações de uma 

pessoa com a sociedade e embora sua manifestação seja individual, pois responde 

às necessidades individuais, “ele surge no processo de socialização, como resposta 

aos conflitos gerados neste processo” (CROCHÍK apud ANTUNES; ZUIN, 2008, 

p.37). 

Assim, ressaltamos as classificações sociais imbricadas em relações de 

poder, “a que classifica os piores e os melhores alunos, segundo o rendimento 

escolar e a que os classifica segundo as habilidades corporais” (Adorno 1995 apud 

CROCHÍK 2014, p. 9). Crochík (2014) corrobora ao salientar que: 

 

[...] a existência de hierarquias na escola é coerente com a 
sociedade que gera constantemente a ordenação entre os homens: 
mais rico – mais pobre; mais forte – mais fraco; mais belo- mais feio 
etc. O favorecimento da ‘hierarquia corporal’ sobre a ‘hierarquia 
intelectual’ não é algo específico da escola, mas da sociedade 
(CROCHÍK, 2014, p. 10). 

 

Este processo de hierarquização está representado por uma hierarquia de 

poder. Hierarquia esta, vista como uma estrutura em que nossa própria sociedade 

também está representada. E ambos, sociedade e o universo escolar, estão 

marcados pela relação pautada entre dominação-submissão. Assim, “se depreende 

que as hierarquias escolares que, por sua vez, reproduzem as hierarquias sociais, 

podem fortalecer e ser fortalecidas pelo bullying” (CROCHÍK, 2015, p.39). 

Deste modo, o preconceito quando bem delimitado no que concerne à 

justificativa para sua ocorrência, estaria associado a formas de dominação. Neste 
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sentido, o bullying aproxima-se do conceito de preconceito, ao refletimos sobre os 

fatores sociais que determinam os grupos (alvo).  

Um dado coletado que corrobora com esta discussão, baseia-se em um item 

presente no questionário aplicado aos alunos, que trata se tais ações praticadas  

ocorreram em grupo; 53 alunos, que correspondem a 70,51% do total de 78 alunos 

disseram que as ações em sua maioria foram realizadas em grupos de colegas 

contra suas vítimas, indicando uma característica recorrente do bullying que diz 

respeito ao ataque à vítima por um grupo e não apenas por um indivíduo.  

Quando questionados se tais ações ocorrem com mais intensidade entre 

colegas mais fracos, 69,23% dos alunos, 54 votos, disseram que sim, e 55 alunos, 

que representam 70,51% dos votos, disseram que as práticas de bullying continuam 

a serem praticadas contra os mesmos colegas. 

Nesta situação desequilibrada de poderes o mais fraco geralmente fica sem 

alternativa de defesa, o aluno agressor tem uma necessidade em se manter 

constantemente no poder e ter sempre o controle da situação. Daí a necessidade de 

ser forte, uma vez que se configura por uma característica apreciada pela própria 

sociedade, que cultiva a sobrevivência dos mais aptos. 

Inferimos assim, que o fenômeno do bullying revela uma prática pautada no 

poder de alguém sobre outro que não teria supostamente condições de reagir às 

provocações, sejam elas físicas ou verbais. Deste modo, “o bullying expressa 

diretamente essa relação de oposição entre os mais fortes e os mais fracos” 

(CROCHÍK, 2016, p.40), estando presente neste fenômeno, “a necessidade de 

dominação imediata e o desejo de destruição do alvo [...]” (CROCHÍK, 2016, p.40). 

 
Tabela 10 - Em sua opinião, o que os alunos que perturbam os colegas, conforme 

as ações acima esperam ganhar com isso? (pode assinalar mais de uma 

alternativa). 
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Respostas  N 
 
 Mostrar sua força 9 

 Mostrar que são superiores 31 

 Atrapalhar quem quer estudar  10 

 Divertir-se (brincadeira)  42 

 Irritar os outros 32  
Chamar a atenção 46  

   TOTAL:  170 
 N= Número de votos recebidos   

 

Ao questionar os alunos sobre o que os agressores pretendem ganhar na 

Tabela 10, ao realizar as práticas citadas nas Tabelas de 1 a 9 verifica-se que as 

respostas mais assinaladas pelos alunos foram ‘Chamar a atenção’, com 46 votos e 

‘Divertir-se (brincadeira)’, com 42 votos. 

Tendo em vista que o bullying deve ser compreendido por todos como uma 

forma de violência escolar, e como toda forma de violência  gera grandes danos, o 

bullying deve ser combatido inclusive por estar sendo cada vez mais um 

acontecimento corriqueiro, que devido à sua frequência, tem contribuído para o 

aumento de atitudes de agressão e desrespeito ao outro e, portanto,  configurando-

se como práticas naturalizadas, na medida que há um entendimento de tal 

fenômeno, como meras brincadeiras entre os colegas. 

 Nesse sentido, pontuamos a necessidade de se compreender que “o bullying 

aparece como um fenômeno que transmite a negação da aceitação e do respeito 

pelas diferenças dos indivíduos através de violência.” (SELINGARDI, 2012, p.30).  

No quesito ‘Chamar a atenção’, Fante (2005 apud CROCHÍK, 2012, p. 218) 

pontua “a necessidade de ser notado, buscando reconhecimento”, que insere-se na 

necessidade de tornar-se visível, um sintoma de uma sociedade que cada vez mais 

tem se configurado por sua invisibilidade, seja em ambientes familiares, como 

escolares e sociais.  

Em relação aos motivos que levariam os alunos a praticarem o bullying, 

segue abaixo a Tabela 11: 
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Tabela 11 - Em sua opinião, quais motivos levaram esses alunos a praticar tais 

ações? (pode assinalar mais de uma alternativa). 

Respostas N 
 
 Carência afetiva/insegurança 20 

 Não se enturmam/ não tem amigos 3 
 Não tem atenção em casa 18 

 Apanham muito em casa 5 
 Consideram-se diferentes dos outros 26  

Os outros não se defendem 22  
Revidar agressão que sofreram 9  

São preconceituosos 27  

Não tem limites 38  

Não tem o que fazer 46  
Falta de respeito 50  

   TOTAL: 264 
 N= Número de votos recebidos  

 

 A Tabela 11 obtém as repostas de quais motivos levaram os alunos à prática 

de tais ações de bullying.  Podemos perceber que em escala decrescente as 

alternativas que decorrem mais votos foram ‘Falta de respeito’, com 50 votos; ‘Não 

ter o que fazer’, com 46 votos, ‘Falta de limites’, com 38 votos, e com 27 votos, a 

íelação entre tais práticas e o ‘Preconceito’. 

Visto que a maior parte das respostas dadas está ligada a questões 

individuais, todavia, elas ocorrem no meio social. Á escola cabe a importante tarefa 

de ações que possam levar os sujeitos a desconstruir via conhecimento, conceitos, 

mentalidades, posturas e comportamentos que ainda pautam-se pelo não 

reconhecimento das diferenças como condição humana, e, portanto, assentadas em 

leituras sociais pejorativas acerca das diferenças. 

Em outras palavras, as respostas mais votadas que diz respeito ao 

preconceito, a falta de limites, o não ter o que fazer e a falta de respeito, podem 

estar diretamente ligadas a valores ou à ideologia introjetadas pela sociedade em 

geral. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DOS AGRESSORES E DAS VÍTIMAS DE BULLYING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima demonstra as características dos alunos agressores 

(causadores das práticas do bullying) e das vítimas (que sofrem ações de bullying).  

De acordo com as características acima relacionadas, em relação aos 

agressores, numa ordem decrescente se destacaram alunos ‘Fortes’ com 64 votos; 

alunos ‘Populares’, com 56 votos; alunos com ‘Notas ruins’, 53 votos; alunos 

considerados ‘Maus’ com 52 votos e os alunos ‘Magros’, com 45 votos.  

Na mesma categoria, contudo, em menores proporções de votos estão os 

alunos considerados ‘Gordos’, com 21 votos; ‘Afeminados e Masculinizados’, com 15 

votos cada; ‘Negros’ e alunos com ‘Boas notas’, com 8 votos cada. Alunos ‘Bons’ 

com 7 votos; ‘Impopulares’ com 6 e os que ‘Usam óculos’ apenas 1 voto. Nesta 

categoria – agressores– os alunos que exibem comprometimentos físicos, 

intelectuais e sensoriais e os considerados fracos não receberam nenhum voto.  

O agressor, como pontua Fante (2005 apud CROCHÍK, 2012, p. 218), busca 

“a necessidade de ser notado e reconhecido” e “sente prazer e satisfação em causar 

 Gráfico 1 - Caracterização dos agressores e das vítimas de Bullying 
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danos, dominar e controlar situações, não aceita facilmente regras” (SELIGARDI, 

2012, p. 25).  

Com essa tendência o agressor acaba por manifestar cada vez mais um 

“distanciamento e a falta de adaptação aos objetivos escolares, a supervalorização 

da violência como forma de obtenção de poder, o desenvolvimento de habilidades 

para futuras condutas delituosas, além da projeção de condutas violentas na vida 

adulta (INÁCIO apud SELIGARDI, 2012, p. 25). 

Em relação às vítimas das práticas de bullying normalmente possuem 

características tidas por serem gordas, altas demais, negras, algum comprometimnto 

físico, sensorial, para citar alguns. Nota-se aqui, a ordenação e classificação dos 

indivíduos de acordo com suas características e desempenho. 

Em relação aos negros que deveriam ser compreendidos a partir das 

pressões sociais vividas, das situações que os colocaram em desvantagem, é 

possível afirmar que embora no gráfico apareçam como agressores em frequência 

mínima, são numa proporção alta identificado como vítimas, corroborando com a 

afirmação de que “a perseguição aos que parecem frágeis é marca frequente em 

diversas formas de preconceito, fenômeno esse que compõe boa parte da violência 

existente em diversas épocas e em distintos lugares” (CROCHÍK, 2012, p.216) e na 

escola não tem sido diferente. 

 

 

5.3 PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 

 

 As tabelas presentes neste subitem pretendem analisar a presença 

de atitudes de preconceito e discriminação dos alunos frente às características 

elencadas no instrumento.  
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Tabela 12 - Você faria trabalho com um aluno (a): 

 
 
 
Tabela 13 - Você conversaria no recreio com um aluno (a): 

 
 
 

Características Sim Não Total 

Autista  60  18  78 
Com deficiência 57 21 78 

Que tem comportamento agressivo 22 56 78 

Com cor de pele diferente da sua 71 7 78 

Afeminado 64 14 78 

Masculinizado 65 13 78 

Impopular 
 
Mau aluno 

69 

33 

9 

   45 

78 

78 

Características Sim Não Total 

Autista   61  17  78 

Com deficiência 65 13 78 

Que tem comportamento agressivo 23 55 78 

Com cor de pele diferente da sua 72 6 78 

Afeminado 61 17 78 

Masculinizado 63 15 78 

Impopular 
 
Mau aluno 

70 

50 

8 

28 

78 

78 
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Tabela 14 - Você convidaria para sua casa um aluno (a): 

 
 
 
 

Tabela 15 - Você auxiliaria nas dificuldades um aluno (a): 

 
 
 

Características Sim Não Total 

Autista   58   20   78 

Com deficiência 62 16 78 

Que tem comportamento agressivo 22 56 78 

Com cor de pele diferente da sua 71 7 78 

Afeminado 54 24 78 

Masculinizado 58 20 78 

Impopular 
 
Mau aluno 

67 

37 

11 

41 

78 

78 

Características Sim Não Total 

Autista   67   11   78 

Com deficiência 68 10 78 

Que tem comportamento agressivo 46 32 78 

Com cor de pele diferente da sua 71 7 78 

Afeminado 63 15 78 

Masculinizado 65 13 78 

Impopular 
 
Mau aluno 

70 

57 

8 
 

21 

78 

78 
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Tabela 16 - Você seria amigo de um aluno(a): 

 
 
 
Tabela 17 - Você acha que os alunos (as) abaixo conseguem fazer amizades: 

 
 
 

 

Características Sim Não Total 

Autista   73    5   78 

Com deficiência 72 6 78 

Que tem comportamento agressivo 40 38 78 

Com cor de pele diferente da sua 75 3 78 

Afeminado 67 11 78 

Masculinizado 68 10 78 

Impopular 
 
Mau aluno 

72 

55 

6 
 

23 

78 

78 

Características Sim Não Total 

Autista  52   26   78 

Com deficiência 56 22 78 

Que tem comportamento agressivo 44 34 78 

Com cor de pele diferente da sua 66 12 78 

Afeminado 61 17 78 

Masculinizado 62 16 78 

Impopular 
 
Mau aluno 

61 

49 

17 

29 

78 

78 
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Tabela 18 - Você acha que os alunos (as) abaixo atrapalham a aula: 

 
 
  
 
Tabela 19 - Você acha que os alunos (as) com as características abaixo aprendem o 

que é ensinado: 

 

 

 

Na Tabela 12 que trata da questão de ‘fazer trabalho com aluno (a)’, as 

respostas obtidas em sua grande maioria se relacionaram de forma negativa ao fato 

de não fazer trabalho com aluno que tende a ser mais agressivo, pontuando 56 

alunos; 45 responderam que não fariam trabalho com um mau aluno (a); 21 não 

realizariam o trabalho com um aluno (a) que apresentasse deficiência; 18 se 

recusariam a produzir a atividade com um autista; 14, disseram que não para alunos 

afeminados; 13 para os masculinizados; 9 não fariam com alunos impopulares e 7 

Características Sim Não Total 

Autista  14   64  78 

Com deficiência 18 60 78 

Que tem comportamento agressivo 63 15 78 

Com cor de pele diferente da sua 4 74 78 

Afeminado 10 68 78 

Masculinizado 5 73 78 

Impopular 
 
Mau aluno 

5 

62 

73 

16 

78 

78 

Características Sim Não Total 

Autista  63  15 78 

Com deficiência 65 13 78 

Que tem comportamento agressivo 47 31 78 

Com cor de pele diferente da sua 74 4 78 

Afeminado 70 8 78 

Masculinizado 72 6 78 

Impopular 
 
Mau aluno 

74 

35 

4 

43 

78 

78 
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completaram que não para alunos que possuem a cor da pele diferente dos 

mesmos.  

Em relação à ‘conversar com um aluno (a)’, na Tabela 13 a característica que 

alcançou mais votos negativos, sendo 55, foi os alunos com comportamento 

agressivo; seguido dos maus alunos, 28 votos; afeminados e autistas com 17 votos 

cada; masculinizados com 15 votos; alunos com deficiência 13 votos; impopulares 

com 8 votos e os que se diferenciam pela cor da pele 6 votos. 

Quando questionado se ‘ convidaram para sua casa um aluno (a)’, na Tabela 

14 os alunos não convidariam os sujeitos que possuem comportamento agressivo, 

com 56 votos, bem como os considerados maus alunos, com 41 votos; os alunos 

afeminados com 24 votos; autistas e masculinizados com 20 votos cada; os alunos 

com deficiência, 16 votos; os impopulares, 11 votos, e os que diferenciam por 

questões raciais receberam 7 votos. 

Quando se tratou em ‘auxiliar nas dificuldades escolares um aluno (a)’, 

presente na Tabela 15 observa-se que, 32 alunos não auxiliariam alunos com 

comportamento agressivo; 21 não auxiliariam maus alunos; 15 não auxiliariam os 

afeminados; 13 não ajudariam os masculinizados; 11 afirmaram que não ajudaria os 

autistas; 10 assinalaram não para os deficientes; 8 para os impopulares e 7 não 

auxiliariam os sujeitos com a cor da pele diferente à sua. 

Em resposta a pergunta ‘você seria amigos de um aluno (a)’, na Tabela 16, 

38 dos alunos disseram que não teria amizade com aluno de comportamento 

agressivo; 23 não seriam amigos de maus alunos; 11 não teriam amizade com os 

afeminados; 10 para os masculinizados; os impopulares e os deficientes receberam 

6 votos cada; os autistas 5 votos e os que se diferem por questões raciais 3 votos. 

Na Tabela 17, que expõe a opinião dos alunos quanto à ‘fazer amizades’, 34 

assinalaram que alunos com comportamento agressivo não conseguiriam fazer 

amizades; 29 pontuaram que os maus alunos não conseguiriam; os autistas 

receberam 26 votos negativos; os deficientes 22; os afeminados e impopulares 17 

votos cada; os masculinizados 16 e os que têm a cor da pele diferente 12 votos. 

Quando questionados se os alunos com as características em análise na 

Tabela 18 atrapalhavam a aula, evidenciamos que, 63 alunos confirmam que os 

alunos agressivos atrapalham a aula; 62 responderam que são os maus alunos que 

atrapalhariam a aula; 18 situaram os deficientes; 14 para os autistas; 10 para os 

afeminados; os impopulares e masculinizados receberam 5 votos cada, e os que 
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possuem cor da pele diferente foram citados por 4 alunos como os que atrapalham a 

aula. 

Em relação ao ‘conteúdo ensinado’, na Tabela 19, os alunos colocaram que 

43 dos que são caracterizados como maus alunos não aprendem o conteúdo 

proposto; 31 para os que possuem comportamento agressivo; 15 para os autistas; 

13 para os deficientes; 8 para os afeminados; 6 para os masculinizados; 4 para os 

impopulares e 4 para os que possuem cor de pele diferente. 

Diante do exposto é possível indicar que as atitudes de preconceito e 

discriminação em relação aos possíveis alvos elencados no instrumento são na 

maioria das questões, os alunos que possuem comportamento agressivo, os maus 

alunos, os deficientes e os autistas. 

Desse modo, torna-se evidente a importância de analisar os fatores de 

discriminação e preconceito presentes nas escolas em relação a diferentes 

características dos alunos envolvidos, uma vez que o preconceito pode gerar 

práticas de bullying, pois é "nesta relação estabelecida pelo preconceito que os 

agressores agem contra as suas vítimas, é na intolerância à diversidade, é na não 

aceitação de que o outro pode ser diferente simplesmente porque cada um é único" 

(SELINGARDI, 2012, p.31). 

Em síntese, a discussão sobre o bullying escolar assumida nesta pesquisa, 

deve ser compreendida não como mera brincadeira, mas sim, como a hostilidade de 

um aluno mais velho ou mais forte, ou grupo de alunos, intencionalmente e com 

frequência, dirigido a um mesmo aluno – alvo, considerado frágil, gera diversas 

consequências: psíquicas, físicas, sociais, escolares e, portanto, não deve ser 

naturalizada e sim amplamente discutida e compreendida não como algo específico 

de um dado aluno ou característica, mas como um sintoma de uma sociedade 

violenta marcada por um processo de banalização da mesma, em que 

contraditoriamente ao discurso da inclusão, diversidade e respeito às diferenças, 

nunca se viu, talvez pela possibilidade midiática e tecnológica, tanta intolerância ao 

considerado diferente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência escolar não se expressa somente sob a presença de gangues, 

brigas, drogas ou armas, ela se apresenta sob forma de segregação, exclusão e 

indiferença ao outro.  

O presente estudo pretendeu analisar o fenômeno bullying em suas 

diferentes formas, dedicando-se a entender esse tipo de violência que acontece 

todos os dias em nossas escolas, fazendo com que alunos sofram com um ambiente 

escolar hostil, marcado por preconceitos, desrespeito às diferenças e 

discriminações. Nessa direção, o bullying precisa ser entendido, não como um 

acontecimento corriqueiro, uma prática normal ou mera brincadeira.  

O bullying como forma de violência atinge a escola, bem como as relações 

sociais que nesse espaço estabelecem-se, ocorrendo por vezes de forma velada 

(violência simbólica) e com frequência, o que permite inferir a importância do 

desenvolvimento de estudos que identifiquem o fenômeno em situação escolar e 

propicie reflexões coletivas para o enfrentamento dessa situação cada vez mais 

presente nas escolas.  

Neste sentido, o objetivo deste trabalho  baseou-se em verificar a violência 

escolar no bullying e em outras formas de preconceito e discriminação em relação 

aos alunos em situação de inclusão, especificamente aos alunos que diferenciam-se 

pela raça.  

As ações discriminatórias pelo preconceito racial ou cultural são desde os 

primórdios pautados pela lógica da desigualdade justificada pela ideia de 

inferioridade racial; sendo, portanto, as práticas segregativas vista de forma 

naturalizada, e deste modo, recorrente ainda nos dias atuais, colocando o negro em 

situação de desvatagem.  

Infelizmente a sociedade de modo geral e a escola, em específico, tendem a 

estimular a competição, valorizando-a ao evidenciar os considerados mais aptos, 

superiores, em detrimento aos considerados frágeis, inferiores; contribuindo assim, 

para a estruturação, reprodução social e  fortalecimento de uma hierarquia de poder, 

da qual o negro historicamente ocupou um lugar marcado pela discriminação.  
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Portanto, cabe à escola atender os alunos em suas diferenças sejam estas 

físicas, sensoriais, comportamentais, cognitivas, racial, de orientação sexual, para 

citar algumas; garantir o acesso, direitos e oportunidades, primando por um ensino 

de qualidade ao desenvolver estratégias e ambientes que propiciem a superação 

das dificuldades, da intolerância e a busca pelo convívio entre as diferenças. 

Refletir sobre a violência escolar afigura-se nesse sentido, como tema de 

grande relevância não somente por sua crescente presença no cenário escolar, mas, 

principalmente, pela possibilidade via conhecimento de enfrentar os preconceitos 

que não devem ser naturalizados como brincadeira, mas sim, tomados como 

prejuízos que acarretam no processo de formação dos sujeitos, tanto para os que 

ocupam o lugar de agressores, quanto de vítimas.  

Deste modo, este estudo contribui para minha formação como pedagoga, 

no sentido de compreender o bullying como um sintoma de uma sociedade violenta 

marcada por um processo de banalização em que contraditoriamente ao discurso da 

inclusão, diversidade e respeito às diferenças, nunca se viu, talvez pela 

possibilidade midiática e tecnológica, tanta intolerância ao considerado diferente. 

Contudo, há esperanças no conhecimento, como reversão dessa realidade desigual 

e perversa, que exclui e discrimina.   

Por fim, ainda que haja outras questões possíveis de serem discutidas 

quanto à violência escolar e que não tenha sido possível a coleta de um número 

maior de dados devido às condições objetivas do momento de aplicação dos 

instrumentos nas escolas (greve estadual), é possível afirmar não só a multiplicidade 

de aspectos relacionados ao fenômeno, como a necessidade cada vez maior de 

pesquisas, intervenções, debates, dada a complexidade e abrangência do bullying. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

O objetivo da presente pesquisa é investigar atitudes em relação ao bullying na 
escola brasileira.  
A participação na pesquisa é absolutamente voluntária, sendo que qualquer 
participante pode decidir por se retirar dela a qualquer momento, não acarretando 
qualquer conseqüência, penalizações ou prejuízos.  
É garantido a todos os participantes absoluto sigilo quanto a suas identidades.  
Muito provavelmente os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados em futuras 
publicações científicas, ficando garantido, também nesses casos, o mais absoluto 
sigilo quanto à identidade dos participantes.  
Os participantes podem pedir esclarecimentos aos pesquisadores em qualquer 
momento da pesquisa, podendo inclusive pedir esclarecimento em momentos 
posteriores a sua aplicação. Para isso deixamos disponível um endereço para 
contato.  
Tendo ciência disso, eu, _____________________________________________, 
dou meu consentimento livre e esclarecido à participação na presente pesquisa e a 
utilização dos dados obtidos em futuras publicações científicas.  
 
 
Londrina, ____ de ________________ de 2016.  
 
______________________________  
Assinatura  
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A. ESCALA DE CACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE BULLYING 

 

Nos últimos  meses, em relação aos seus colegas, você: 

 Não  1 a 2 
vezes  

1 a 3 
vezes por 
mês  

1 a 4 vezes 
por semana  

Todos 
os dias  

Foi xingado (a)?      

Ameaçaram bater em você?      

Bateram em você?      

Espalharam boato a seu 
respeito? 

     

Você foi excluído ou rejeitado?      

Deram apelidos ofensivos a 
você? 

     

Estragaram seu material ou 
sua roupa? 

     

Pegaram sem seu 
consentimento seu material ou 
dinheiro? 

     

Acariciaram você contra sua 
vontade? 

     

Outra situação. Qual?       
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B.  ESCALA DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGRESSORES E DAS VÍTIMAS 

DE BULLYING 

 
Assinale com um ‘X’ no quadro abaixo as características dos alunos (as) que 

praticam tais ações (agressores) e alunos (as) que sofrem tais ações (vítimas). Pode 
deixar espaços vazios quando as características não forem percebidas como sendo 
dos agressores ou das vítimas: 
 

 
                                                                        

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Agress

or 

Vítima 

Gordo(a) (  ) (  ) 

Magro(a) (  ) (  ) 

Forte (  ) (  ) 

Fraco(a) (  ) (  ) 

Usa óculos (  ) (  ) 

Boas notas (  ) (  ) 

Más notas (  ) (  ) 

Bom (boa) 

esportista 

(  ) (  ) 

Mau (má) 

esportista 

(  ) (  ) 

Popular (  ) (  ) 

Impopular (  ) (  ) 

Afeminado/masculi

naizadoazado 

 

 

Máscula 

(  ) (  ) 

Com deficiência (  ) (  ) 

Negro (  ) (  ) 

Outras Características dos Agressores? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Outras Características das Vítimas? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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C. IDENTIFICAÇÃO DAS ATITUDES DE PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 

 

Você conversaria no recreio com aluno (a): 

 Não Sim 

Autista/ Que tem dificuldade de se relacionar   

Com deficiência   

Que tem comportamento agressivo   

Com cor da pele diferente da sua   

Afeminado   

Masculinizada   

Impopular   

Mau aluno/má aluna   

 

Você faria um trabalho com aluno (a): 

 Não Sim 

Autista/ Que tem dificuldade de se relacionar   

Com deficiência   

Que tem comportamento agressivo   

Com cor da pele diferente da sua   

Afeminado   

Masculinizada   

Impopular   

Mau aluno/má aluna   
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Você gostaria de convidar para sua casa um aluno (a): 

 Não Sim 

Autista/ Que tem dificuldade de se relacionar   

Com deficiência   

Que tem comportamento agressivo   

Com cor da pele diferente da sua   

Afeminado   

Masculinizada   

Impopular   

Mau aluno/má aluna   

 

Você auxiliaria nas dificuldades escolares um aluno (a):  

 Não Sim 

Autista/ Que tem dificuldade de se relacionar   

Com deficiência   

Que tem comportamento agressivo   

Com cor da pele diferente da sua   

Afeminado   

Masculinizada   

Impopular   

Mau aluno/má aluna   

 

Você seria amigo (a) de um aluno (a): 

 Não Sim 

Autista/ Que tem dificuldade de se relacionar   

Com deficiência   

Que tem comportamento agressivo   

Com cor da pele diferente da sua   

Afeminado   

Masculinizada   

Impopular   

Mau aluno/má aluna   
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Você acha que os alunos (as) com as características abaixo conseguem fazer 

amizades? 

 Não Sim 

Autista/ Que tem dificuldade de se relacionar   

Com deficiência   

Que têm comportamento agressivo   

Com cor da pele diferente da sua   

Afeminado   

Masculinizada   

Impopular   

Mau aluno/má aluna   

 

Você acha que os alunos (as) com as características abaixo atrapalham a aula? 

 Não Sim 

Autista/ Que tem dificuldade de se relacionar   

Com deficiência   

Que têm comportamento agressivo   

Com cor da pele diferente da sua   

Afeminado   

Masculinizada   

Impopular   

Mau aluno/má aluna   
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Você acha que alunos (as) com as características abaixo aprendem o que é 

ensinado? 

 Não Sim 

Autista/ Que tem dificuldade de se relacionar   

Com deficiência   

Que têm comportamento agressivo   

Com cor da pele diferente da sua   

Afeminado   

Masculinizada   

Impopular   

Mau aluno/má aluna   

 

 

 


