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Revelação e ocultamento: a mudança do conceito de violência para a 
nomeação violência escolar e posteriormente para bullying  

Larissa Leão de Castro 

Resumo 

Esse trabalho apresenta elementos de análise da dissertação que objetivou 
compreender o que a mudança do conceito de violência para a nomeação violência 
escolar e, particularmente, para o desenvolvimento da terminologia bullying revela 
e/ou oculta sobre a violência nas escolas, por meio da produção científica no Brasil. O 
estudo lê a problemática a partir de Freud, Adorno, Horkheimer, Zaluar, Souza, Zuin, 
dentre outros autores que partem de categorias de totalidade e que buscam a análise 
das principais mediações determinantes da violência na sociedade. A investigação 
bibliográfica realizou o estado do conhecimento da produção de dissertações e teses 
sobre violência escolar e bullying, no Brasil, no período de 2005 a 2012. A pesquisa 
postula que há uma dimensão de ruptura entre as tendências predominantes nos 
estudos sobre “violência escolar” e bullying com os estudos sobre violência em sentido 
amplo, que partem de teorias de totalidade nas análises e sua relação com a 
educação escolar. Essa mudança implica uma ruptura de concepções e interesses 
epistemológicos, pressupostos, correntes de pensamento, compromissos políticos 
explícitos ou implícitos e intervenções frente à problemática que não só tende a ocultar 
o que gera, e mantém a violência na sociedade, mas tende a legitimá-la por meio 
desse ocultamento. 

Palavras-chave: Violência. Violência escolar. Bullying. 

Este trabalho apresenta elementos de análise da tese de mestrado que 

investigou a mudança do conceito de “violência” para as tendências 

predominantes na reconfiguração de sua discussão nas escolas pela 

nomeação “violência escolar” e, posteriormente, para o desenvolvimento do 

termo bullying na produção científica no Brasil. Essa investigação se dá num 

contexto no qual se constitui a tendência predominante de entender a questão 

da violência em âmbito escolar a partir da caracterização do bullying.  Dessa 

perspectiva, se constituiu o problema que norteou a pesquisa: o que essa 

mudança conceitual e, particularmente, o desenvolvimento da terminologia 

bullying revela e/ou oculta sobre a violência nas escolas?  

No âmbito das universidades do país, a questão da violência (em sentido 

amplo) se coloca enquanto preocupação acadêmica e tema de pesquisas no 

início de 1970, quando emergem os questionamentos das profundas 

transformações políticas, sociais e econômicas - período de transição do 

regime ditatorial para a democratização, mesmo que truncada (ZALUAR, 
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1999).  Dos 25 anos de estudos sobre violência e sobre o crime, Zaluar 

identifica uma dispersão no debate e algumas tendências predominantes, 

contrárias, postas na história com as diferentes implicações políticas que 

carregam. 

Já os trabalhos sobre a violência no âmbito escolar no Brasil são 

recentes e parcos. Apesar de o debate público sobre violência ocorrer desde a 

década de 70, sobretudo empreendido pelas ciências sociais, a discussão 

sobre violência e escola é recente (Sposito, 2001) e se deslocou das ciências 

sociais para a quase totalidade dos programas de pós-graduação em 

Educação, o que leva a interrogar sobre como essa temática ganhou 

importância nessa área e por que meios e concepções passou a ser 

considerada. Mais recente e própria do século XXI é a tendência de entender a 

questão da violência em âmbito escolar a partir da nomeação bullying.   

Considerando, então, o caráter ainda recente desses estudos, ademais 

polêmicos, cresce a importância de se avançar no debate sobre a temática, 

importância que está indissoluvelmente relacionada ao necessário rompimento 

e superação da lógica da violência sem a qual nenhum projeto educativo pode 

se desenvolver.  

O estudo parte de uma perspectiva estrutural de discussão sobre o 

fenômeno da violência em sentido amplo e da violência nas escolas em 

particular e aborda esse fenômeno como uma totalidade, articulando as 

mediações psíquicas e sociais que o constituem.  Lê a problemática a partir de 

Freud, Adorno, Horkheimer, Zaluar, Souza, Rodrigues, Zuin, dentre outros 

autores que partem de categorias de totalidade e que buscam a análise das 

principais mediações determinantes e constitutivas da questão analisada, seja 

por meio da análise da cultura, da constituição do sujeito, da história, do 

trabalho, da organização econômica, da escola.  

Foram catalogadas 236 dissertações e teses no período, 153 a partir do 

descritor violência escolar e 83 a partir do descritor bullying. Os critérios de 

identificação e análise das principais tendências presentes nos estudos sobre 

as respectivas temáticas foram: importância de estudá-las, o que se 

entendia/conceituava/definia por ambas, recortes temáticos abordados, 
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identificação do enfoque teórico ao longo dos anos, dos instrumentos de coleta 

de dados, do recorte populacional e contexto estudado, e tipos de pesquisa 

segundo a natureza dos dados, nível de interpretação e processos de estudo.  

Pela análise das principais tendências presentes nos estudos, postula-se 

que há uma tendência de ruptura entre o que predomina nos estudos sobre 

violência escolar e bullying e os estudos sobre violência em sentido amplo, que 

partem de teorias de totalidade na análise do fenômeno como um todo e sua 

relação com a educação escolar em particular. Essa mudança implica uma 

ruptura conceitual e interesses epistemológicos, pressupostos, correntes de 

pensamento, compromissos políticos explícitos ou implícitos e intervenções 

frente à problemática, que são analisados em seus elementos e implicações. 

Essa tendência de ruptura, como identificada no mapeamento da produção 

científica que este trabalho expõe, já se desenvolvia em outras produções 

sobre violência escolar e se aguçou desde o surgimento dos estudos sobre 

bullying. Alguns argumentos desse sentido podem ser destacados como 

centrais.  

A começar, a mudança da importância dada à problemática. Na análise 

da “violência” como um todo, a centralidade da análise está na interpretação 

de que as estruturas que constituem a violência na sociedade devem ser 

reveladas e superadas, por carregarem consigo a própria violência como 

princípio organizativo na forma predominante com que o trabalho nas novas 

formas de exploração do capitalismo, a lógica da produção de mercadorias, a 

música, a sociedade do espetáculo, a esfera do tempo livre, a relação 

professor-aluno, estão organizados: elas instauram processos de socialização 

sadomasoquistas que se criam e se recriam no todo social. Já nas tendências 

predominantes da produção sobre violência escolar e bullying, a indicação da 

relevância de se estudar o fenômeno é pautada pela mídia, que destaca 

depredações, pichações, homicídios e agressões entre alunos, deslocando o 

que são reivindicações por melhorias de condição social e do ensino para a 

leitura criminalizadora e estigmatizante dos jovens considerados de antemão 

delinquentes e para quem é reservado o tratamento policial, como analisado 

por Zaluar (1992) a respeito da condição dos pobres no país e da legitimação 

da violência e extermínio dessa classe.  
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De outro lado, a construção dos estudos sobre violência escolar e 

bullying está baseada no senso comum e no que ele tem de mais 

preconceituoso, isto é, a leitura automática e estigmatizante de criminalizar e 

associar pobreza, criminalidade, juventude e violência escolar. Constrói o solo 

de uma ciência que não se baseia na reflexão, análise histórica e na origem 

de um fenômeno, mas classifica, patologiza, criminaliza determinados grupos 

vulneráveis - como a população trabalhadora e suas crianças, adolescentes e 

jovens pobres - e transforma a questão em uma questão individual, 

legitimando a violência historicamente sofrida no país por esses mesmos 

grupos  vulneráveis.  

Além disso, tendo em vista que a temática da violência é uma das 

consequências mais extremas e graves geradas pela sociedade, causa 

espanto constatar a forma predominante com que os trabalhos pensam a 

questão, isto é, pensam-na pela perspectiva da minimização (que se destaca 

na maior parte dos resumos a partir de um ou outro descritor).  Essa tendência 

indica uma concepção de história, de sociedade e um entendimento de que a 

violência não deve ser superada, rompida, mas administrada.  

Ademais, a mudança ou ruptura é conceitual e epistemológica. Nessa 

exposição, destaco a discussão de algumas tendências presentes no critério da 

conceituação/definição de ambas temáticas, pois permite discutir não só a tese 

a qual esse trabalho chega, como os significados do que se entende pelas 

temáticas e a origem dos seus fundamentos, assim como a epistemologia que 

acompanha essas diferentes nomeações, para posteriormente analisar as 

implicações dessa mudança de ruptura conceitual, epistemológica, de 

intervenções e de projetos políticos de sociedade. 

A conceituação de violência escolar é bastante diferenciada e pode ser 

agrupada em torno de nove tendências. Dentre elas, um conjunto de estudos 

conceitua violência escolar na articulação com a análise da violência presente 

na sociedade como um todo e sua relação com a escola. Analisa a relação 

com processos escolares e com contextos que não os da escola, isto é, 

relação com os padrões de corpo perfeito, com o trabalho docente, uso da 

linguagem pelo professor, histórias em quadrinhos, futebol profissional. Ainda 

nesse mesmo sentido, em outro conjunto de trabalhos, a violência escolar é 
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analisada com relação a diferentes conceitos e temas, como violência sexual, 

violência doméstica, valorização do corpo, eliminação, valores morais, 

fracasso escolar etc., predominando temáticas que articulam o tema na 

sociedade como um todo e sua relação com a violência que se expressa na 

escola. 

Entretanto, fora esse pequeno conjunto de trabalhos e numa 

comparação com outras tendências que ganham desenvolvimento próprio nos 

estudos sobre violência escolar e sobre bullying, notam-se, 

predominantemente, tendências contínuas na explicitação do sentido do que 

se entende pelos respectivos termos - cada vez mais restritos ao nível 

individual e como próprio ao universo dos alunos - com suas especificidades. 

Nesse sentido, a tendência de se analisar o problema de forma cada vez mais 

restrita ao nível individual e de oposição aos estudos que analisam o 

fenômeno como um todo se manifesta no predomínio das definições 

presentes tanto nos estudos sobre violência escolar quanto nos estudos sobre 

bullying. 

Há que se considerar então que o sentido da mudança conceitual 

nesse conjunto predominante de estudos é de oposição à perspectiva 

estrutural de discussão sobre a violência em sentido amplo e da violência nas 

escolas em particular, perspectiva que aborda o fenômeno como uma 

totalidade e como articulado às mediações psíquicas e sociais que o 

constituem. É assim que aparece a contraposição aos estudos que abordam o 

fenômeno a partir do conceito “violência” para a mudança da discussão da 

temática pelo termo “violências”, contrapondo-se aos estudos que encontram 

mediações estruturais na análise de suas manifestações e defendendo o que 

denominam “polissemia” no uso do termo, que abarque diferentes 

manifestações, diferentes conceitos, diferentes concepções, e diferentes 

contextos. Essa contraposição/mudança é a expressão do que se originou, se 

desenvolveu e se efetivou nos trabalhos levantados pela influência de leituras 

de sociólogos franceses, como Debarbieux (2002), que fazem objeção a uma 

compreensão de totalidade, que defendem o relativismo na compreensão do 

fenômeno e consideram vantagem multiplicar pontos de vista fragmentados 

por suposto ser essa atitude mais operante; argumentação cujo sentido é não 

só o de objetar o estudo da violência como um todo ou defender o relativismo, 
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mas também indicar a obsolescência das variáveis sociais tradicionais, que, 

para ele, já não explicam determinadas formas de violência. 

Nesse mesmo sentido surge a tendência que agrupa trabalhos que 

tratam a temática pela diferenciação entre “violência na escola”, “violência à 

escola” e “violência da escola”, em que se percebe a mesma contraposição 

aos estudos das mediações estruturais na análise do fenômeno, como as 

políticas, econômicas e ideológicas.  Também há estudos que fazem uma 

ponte entre uma dessas diferenciações, por exemplo, violência na escola e 

bullying ou indisciplina. Esta tendência ganha força e desenvolvimento próprio 

com os estudos que aproximam e/ou fazem equivaler violência escolar ao 

termo “indisciplina” e ou “incivilidade”. 

Esmiuçando por meio de um exemplo, esse deslocamento de uma 

perspectiva estrutural e de totalidade na análise do fenômeno para a 

perspectiva de sua individualização presente nessas definições pode ser 

discutido pela tendência específica de uma gama de mais de vinte estudos de 

aproximar e/ou fazer equivaler a concepção de “violência” como idêntica à 

ideia de “indisciplina” e/ou “incivilidade” (há somente um estudo que se propõe 

a distinguir esses termos), apontando a dificuldade de distingui-los ou a 

facilidade de dispor na indisciplina a porta de entrada da violência, mesmo 

que, por outros caminhos, os limiares entre essas ideias se aproximem ou 

diminuam. Além disso, há um desvio da problemática para o grupo de alunos 

como protagonistas do fenômeno, por cujo meio essa associação é 

relacionada a outros termos, como formas de “transgressão”, acepção de 

“violência moral”, microviolência e bullying, chegando ao desenvolvimento do 

conceito de “assédio moral vertical ascendente” para indicar o olhar da 

violência como própria aos alunos, mas também dirigida “verticalmente” a 

outros atores sociais etc. 

Essa tendência que se efetiva e ganha desenvolvimento próprio, assim 

como os sentidos que carrega, também expressa o que advém da distinção 

considerada particularmente útil pelos sociólogos franceses e recapitulada por 

Charlot (2002) acerca da “violência”, da “transgressão” e a da “incivilidade”. A 

partir do critério retomado de que essa diferenciação é particularmente útil por 

se basear unicamente na mudança do tratamento da questão, indica-se a sua 

importância de não misturar tudo em uma única categoria, pelo uso prático de 
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a violência depender do tratamento da polícia e da justiça; ou de a 

transgressão depender do tratamento das instâncias do estabelecimento; ou 

de a incivilidade depender de um tratamento educativo.  

Porém, essa distinção entre as ideias, ao fim e ao cabo, já na 

apresentação da argumentação, tem o sentido predominante de diferenciá-las 

para fazê-las se equivaler, indicando sua fragilidade segundo essa tendência, 

“[...] ultrapassada em parte para descrever o que se passa hoje em alguns 

estabelecimentos escolares [...]” (CHARLOT, 2002, p. 437), ou seja, indicando 

que formas menos graves, como grosserias ou incivilidades, devem ser 

entendidas como violência. 

Em outras palavras, o reconhecimento de que essa definição é frágil é 

o de que, ao demarcar diferenças entre essas noções e considerar como 

violência (tráfico de drogas, por exemplo) o que merece tratamento policial e 

da justiça, desconsidera-se que outras formas de manifestação do fenômeno 

menos graves (como as grosserias) - que antes indicavam que deveriam ter 

outro tratamento que não o policial - também atacam a dignidade e também 

podem ser definidas como violência.  

Ora, se o critério de diferenciação entre esses termos é unicamente 

baseado na necessidade de mudança do tratamento da questão, fica claro 

que o caminho de diferenciar os termos para equivalê-los tem o sentido de 

criminalizar crianças e adolescentes e colocar a polícia e a justiça como o 

grupo responsável para a resolução dos conflitos que lhes são atribuídos. 

Nota-se, então, nessa tendência, a criminalização e a judicialização, em que 

até pequenas grosserias começam a ser vistas como questões jurídicas e 

policiais.  

E é nessa tendência de individualizar e restringir o fenômeno ao nível 

individual e ao universo de crianças e adolescentes que surge, se consolida e 

se desenvolve o termo bullying. Tal se dá na definição do termo por meio de 

características e de critérios presentes na identificação do fenômeno. Com 

relação a esse aspecto, a tendência predominante é a de os estudos 

indicarem, nos seus resumos, praticamente a mesma definição de bullying. No 

geral indica-se que o bullying é um problema mundial, uma manifestação de 

violência entre pares, frequente e intencional, cujas ações ocorrem sem 

motivação evidente.  
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Esmiuçando as características e critérios que aparecem de forma 

recorrente nas definições, nota-se que o bullying passa a reportar um tipo/uma 

forma/uma manifestação da violência entre pares, com adjetivações múltiplas 

em diferentes estudos, por exemplo, um tipo de comportamento cada vez mais 

aparente, ou tirano e silencioso, ou uma prática perversa de humilhações 

sistemáticas entre crianças e adolescentes, ou uma violência cruel entre 

estudantes, ou a forma que desperta atenção de diversos pesquisadores em 

todo o mundo, ou o tipo com o maior destaque no meio acadêmico, ou mesmo 

a maior manifestação da violência escolar do Brasil. Essa última adjetivação 

ganha desenvolvimento significativo na indicação de que esse tipo de violência 

assume grandes proporções ou que é a mais grave, ou é um fenômeno 

mundial que acomete jovens sem distinção social, econômica ou política, ou é 

um problema mundial, um dos maiores problemas que afligem toda a 

comunidade de educadores, familiares e segmentos da sociedade. 

O que está em causa nessa primeira caracterização do termo, além da 

espetacularização na abordagem da importância do fenômeno própria da 

mídia e igualmente presente na produção acadêmica, é que ela acompanha 

uma pretensão de abrangência do termo relativamente a diversos países. Há 

nisso um princípio positivista de generalidade, pois o termo, já na sua 

definição, é tomado substancialmente como uma definição universal. 

Outras duas características foram distinguidas na pesquisa na definição 

do vocábulo: o caráter de intencionalidade, que se constitui num conjunto de 

atitudes agressivas, especificamente atitudes com intenção de ferir, humilhar, 

perseguir, intimidar, desestabilizar, ofender e agredir; e a repetição ou ações 

frequentes e duradouras, com a conotação de algo corriqueiro no ambiente 

escolar, que envolve pequenas agressões que se repetem sem parar ou que 

acontecem de forma repetitiva com a mesma vítima.  

Entretanto, apesar de indicar esses três critérios, isto é, o fenômeno é 

um problema mundial, frequente e intencional, surpreendentemente essa 

tendência anuncia o critério de que as ações ocorrem “sem motivação 

evidente”, ou que ocorrem “sem um estímulo motivador aparente” ou até 

mesmo “sem que exista um motivo ou razão que justifique o ato”. 

Contraditoriamente, portanto, o fenômeno, apesar de identificado como um 

problema mundial ou como um dos maiores problemas que afetam os 
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diversos segmentos da sociedade, ocorre “sem motivação aparente” ou sem 

que exista motivo que justifique o ato. 

Ora, o critério de análise das motivações de atos do que denominam 

um problema mundial, repetitivo, duradouro e intencional seria o único critério 

da definição que possibilitaria investigar a gênese, a origem histórica e social 

do fenômeno para além do nível individual ou da concepção de que o 

fenômeno tem origem em algo próprio e restrito ao universo de crianças e 

adolescentes de todo mundo. O sentido de se afirmar, já na definição, que as 

ações violentas, intencionais e duradouras ocorrem “sem motivação evidente” 

é de impedir, na própria definição, a compreensão do fenômeno nas suas 

origens sociais, além da aparência e da identificação de que ele ocorre como 

algo próprio dos jovens de todo o mundo, reforçando a lógica positivista de 

naturalização e individualização do problema. 

Por essa concepção, a tendência é de não se interrogar, por exemplo, 

sobre ideais vigentes na cultura e sobre as práticas sociais que os atualizam 

como o grande problema em que a educação em geral, a mídia, a 

estruturação das novas formas de exploração do trabalho e a lógica 

econômica se baseiam, como fica permitido quando a perspectiva de análise 

da violência é a da totalidade, seja pela análise da constituição do sujeito e 

sua relação com a cultura e com os ideais compartilhados (FREUD, 

1930/1929), seja pela mediação do trabalho (RODRIGUES, 2012), em que 

certos valores são idealizados em práticas sociais eliminatórias, seja pela 

análise da estruturação dos grandes empresários do tráfico de drogas e 

armas (ZALUAR, 1992), cujas práticas demandam adesão a valores presentes 

nesse mercado lucrativo. Mas a crítica que se faz alcança somente os 

indivíduos (crianças e adolescentes), que “naturalmente” discriminam uns aos 

outros, “sem motivação aparente”, em ações de discriminação recorrente de 

indivíduos que apenas representam estereótipos e que são alvo de ataques 

repetidos. Não é a cultura violenta por incitar um padrão único de beleza, de 

comportamento, ou em fetichizar o que é considerado padrão de normalidade, 

ou em fazer predominar a lógica da eliminação do outro por meio das práticas 

sociais da competição, da seleção e da eliminação, conforme analisa 

Rodrigues (2012) a respeito da estruturação predominante do trabalho nas 

novas formas de exploração. Mas são as crianças, adolescentes e jovens em 
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geral, que, “sem motivação aparente”, discriminam sempre as outras crianças 

e outros membros da sociedade portadores desses estereótipos e tornam isso 

um dos maiores problemas mundiais.   

Outro critério na definição do bullying é a identificação de que essa 

forma de violência é perpetrada entre o universo de alunos e, no máximo, que 

pode advir desse grupo sobre outros atores sociais. Geralmente, identifica-se 

o grupo de crianças e adolescentes como o de maior incidência, entre os 11 e 

os 16 anos etc. Mais uma vez, pode-se notar também nesse critério o objetivo 

de se estudar as diferenças entre alunos e classificá-las, assim como o de 

traçar o perfil dos envolvidos. É notável na elaboração desse critério o 

princípio positivista de classificação, seja com relação aos diferentes grupos 

de alunos, às faixas etárias, ou às diferenças entre eles e seus perfis. 

Além disso, a tendência nesse critério ainda é a de reduzir a 

compreensão da violência ao universo de crianças, adolescentes e jovens, 

como se dele ela emanasse e se desenvolvesse, contra ele se voltasse e se 

expandisse para os diferentes segmentos da sociedade. Nesse sentido e a 

partir da pretensão de generalidade do termo, pelo menos no Brasil, podemos 

afiançar que o processo de mudança do conceito de “violência”, o que mais se 

aproxima da grave realidade social do país, tende a criminalizar ainda mais 

crianças e adolescentes ao ser substituído pelo termo bullying.  

O aspecto da faixa etária do grupo estudado, por exemplo, é uma 

distinção que rompe com os estudos da violência em sentido amplo e os 

estudos sobre o bullying, pelo qual se percebe claramente a diferença de 

posicionamentos frente ao problema da violência. Os estudos sobre violência 

na escola que se baseiam em leituras estruturais do problema analisam como, 

em diferentes âmbitos, o grupo de jovens e, sobretudo, o de adolescentes de 

uma faixa etária específica são alvo das maiores violências cometidas na 

realidade brasileira, um dos maiores grupos vítima de morte violenta há 

décadas no país (ZALUAR, 1994c). Dentre as causas desse quantitativo de 

homicídios, uma diz respeito à política de perseguição e de extermínio dessas 

crianças e adolescentes por grupos formados por paramilitares e militares, 

inclusive com a presença de policiais (ZALUAR, 1992).  

Já os estudos sobre bullying, que pretendem a universalidade e a 

intervenção em diversos países, identificam o problema da violência como 
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própria do grupo de crianças e adolescentes, no caso através de classificações 

crescentes (como agressor, vítima, agressor-vítima ou testemunha), 

apregoando intervenções individuais e padronizadas de punição, coação, 

tratamento psicológico e medicamentoso. A partir dessa leitura sobre bullying, 

tornada política pública, não é surpresa constatar que, na realidade brasileira, o 

grupo responsável por educar as crianças contra a violência nas escolas é, 

atualmente, o dos policiais, o mesmo grupo que, na mesma realidade do país, 

faz parte de grupos de extermínio de crianças e adolescentes. Nesse sentido, 

esse critério carrega uma leitura preconceituosa e, mais grave, legitimadora da 

violência já existente contra esse segmento, identificado também teoricamente 

como o grupo em que a violência escolar é própria a partir de sua faixa etária. 

Nesse sentido, terminologias que representam a violência restrita ao 

universo das crianças, numa realidade como a brasileira em que a juventude é 

criminosamente violentada e exterminada, são paralelas à tentativa regressiva 

geral da criminalização da juventude e da redução da maioridade penal. 

Contraditoriamente, a ciência oferece seus pressupostos para a legitimação 

desse assassinato em nome da diminuição e do combate da violência nas 

escolas, que ganhou sua expressão mais forte nos estudos e terminologias do 

bullying. 

Há também a indicação das consequências: dor, angústia e sofrimento, 

que podem variar de transtornos psicológicos a comportamentos de risco, 

como consumo de drogas, portar armas, se envolver em brigas e em 

comportamentos agressivos, delinquentes e/ou violentos, que dependem de 

recursos individuais e de apoio social. Ou seja, de novo a redução da 

explicação do fenômeno pelo nível individual, inclusive na indicação das suas 

consequências. 

Nesse sentido, até a problemática das armas na sociedade passa a ser 

vista como um problema individual. O grau de individualização da leitura 

efetivada por essa tendência é tamanho que a existência de armas na escola 

– que, na perspectiva da análise pela totalidade (ZALUAR, 2005) implica a 

questão da produção da indústria bélica, uma das maiores indústrias 

mundiais, que tem relação com as grandes empresas do tráfico de drogas na 

sociedade como um todo e com a facilidade no acesso de armas pela 

sociedade em geral - passa a ser vista não como um problema social que 
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envolve essas mediações, mas como uma das consequências possíveis de 

comportamentos de bullying próprios de crianças, adolescentes e jovens que 

acabam gerando o comportamento de portar armas na escola e na sociedade.  

Forma-se um quadro em que os critérios presentes na definição 

constroem o sentido de que os problemas sociais, ou o que gera e mantém a 

violência na organização social como um todo, são excluídos ou tornados 

objetos de estudo secundários. No lugar, estabelecem-se definições e 

classificações múltiplas, que invertem a realidade e passam a considerar as 

crianças, os adolescentes e os jovens como a origem de toda a violência na 

sociedade, tornando-a um problema que afeta todos os outros segmentos e 

um problema mundial. Projetam-se, então, os problemas referentes à 

estruturação da violência na sociedade em geral e os invertem como se 

originassem do grupo das crianças que os espalha por todo o mundo, o que, 

ao fim e ao cabo, legitima a dominação sobre esse grupo, indicando-o como a 

origem do mal presente na sociedade. 

Fica clara a corrente de pensamento positivista oculta na definição do 

termo bullying por meio das características e dos critérios presentes na 

identificação do fenômeno, como já foi analisado na identificação do princípio 

de generalidade do termo - tomado substancialmente como uma definição 

universal. O mesmo ocorre com o reforço à lógica positivista de naturalização 

e individualização do problema, do princípio de classificação crescente dos 

atos e dos envolvidos, seja com relação aos diferentes grupos de alunos, às 

faixas etárias, ou às diferenças entre eles e seus perfis. Além da redução da 

explicação do fenômeno ao nível individual, inclusive na indicação das suas 

consequências, e das intervenções padronizadas e também individuais. 

Nesse sentido, afiança-se que não é possível o “uso” da definição ou 

da palavra bullying como se ela fosse neutra, pois, na sua própria definição, já 

estão implícitos princípios de análise próprios a uma epistemologia positivista, 

incompatíveis com critérios de análise presentes em teorias de totalidade e 

em outras epistemologias. 

Portanto, há uma mudança de ruptura conceitual e epistemológica 

entre as tendências predominantes nas definições dos estudos sobre violência 

escolar e bullying e a perspectiva de conceituação dos estudos sobre 

“violência” como um todo.   
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Ademais, a ruptura não é só conceitual, teórica, mas de projetos 

políticos de sociedade e intervenções frente à problemática. Dessa forma, 

pode-se indicar uma mudança em curso que não se dá unicamente mudança 

da palavra violência para “violências”, “violência na escola”, “violência da 

escola”, “violência à escola”, “indisciplina” e ou “incivilidade”, “transgressão”, 

“violência moral”, “microviolência”, “assédio moral ascendente” até o bullying, 

mas por um esvaziamento, nos debates acadêmicos, da questão da violência 

atrelada a problemas da desigualdade social, que se deslocou da 

preocupação com a superação dessa condição e da violência relacionada à 

lógica e à estruturação da sociedade como está, para preocupações 

adaptativas relacionadas à equidade e à aceitação das diferenças. Nesse 

movimento, deslocam-se os problemas referentes à desigualdade para os 

problemas referentes à equidade, gênero, diversidade e afirmação de 

diferenças. 

O deslocamento para a discussão da equidade surge em contraposição 

às análises que consideram o problema da desigualdade como o maior 

problema a ser superado no que diz respeito à gravidade das manifestações 

da violência como um problema social. Essa hipótese do sentido dessa 

mudança surge diante das conclusões de uma quantidade significativa de 

trabalhos que afirmam, já em seus resumos, o respeito às diferenças de forma 

abstrata ou diante da afirmação do respeito às diferenças como equivalente 

ao respeito às desigualdades. Parece ser esse o sentido: não só se contrapor 

à posição de superação das desigualdades, mas reafirmar a sua existência 

por meio da afirmação da diversidade e das diferenças. Essa é uma hipótese 

oculta no sentido desse deslocamento e pode ocorrer mesmo de forma 

explícita quando se encontra uma conclusão que a expressa, talvez por 

descuido, ao indicar na conclusão a contribuição das imagens fílmicas para 

“[...] o aprendizado do aluno, tornando-o cidadão crítico capaz de respeitar as 

desigualdades humanas promovendo uma sociedade igualitária, livre de 

preconceitos e violência.” (SANTOS, 2009, grifo inserido). 

Ao fim, esse sentido acaba por produzir intervenções que mantêm a 

desigualdade social, o que parece ser correlato de políticas que clamam a 

diversidade para não lidar com as desigualdades. Essa concepção científica 

vincula-se a organismos internacionais que discutem a questão das 
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diferenças, da equidade e não mais o problema da desigualdade. Diversas 

intervenções que se praticam indiscriminadamente a partir das teorias do 

bullying têm esse sentido.  

Pode-se citar um exemplo resgatado por Antunes (2008) a respeito da 

decisão de um comitê especial no Japão, dirigido pelo ganhador do prêmio 

Nobel da Paz, de punir e separar em diferentes classes os alunos 

considerados agressores de outros, além de obrigá-los a prestar serviços 

sociais. Essa prática, além de produzir a desigualdade pela escola, separando 

grupos de crianças e adolescentes em salas, judicializa a questão e 

criminaliza os grupos, impondo-lhes respostas individuais no mundo jurídico. 

Sob o pressuposto implícito da padronização, generalização, pretensão de 

universalidade e propostas de intervenções individuais, faz-se a mesma leitura 

sobre a violência em diferentes países como restrita ao grupo de crianças e a 

uma faixa etária definida, produzindo a desigualdade com o embasamento 

sofisticado da ciência. 

A ruptura na análise da problemática se dá, sobretudo, pela tendência 

predominante de os estudos sobre violência escolar e bullying não se 

reportarem a mediações e critérios centrais nos estudos sobre a violência na 

sociedade como um todo. Mediações, como as mudanças nos padrões de 

criminalidade, ou a estruturação do trabalho em um modo de produção 

determinado, ou a função da mídia na legitimação da lógica da violência, ou 

as mediações presentes nas manifestações aparentemente mais restritas à 

relação aluno-aluno - que dizem respeito às mediações presentes na 

estruturação da violência na sociedade em geral -, quando muito são 

identificadas de forma abstrata, como elementos que dizem respeito a 

processos de violência nas escolas, mas não são tomadas como objeto de 

estudo, de compreensão ou intervenção.  

Na omissão da análise dessas mediações como determinantes, o que 

está em causa não é somente o seu ocultamento, mas a sua consequente 

legitimação.  Para elucidar essa análise, destaco aqui, por exemplo, que o 

ocultamento da centralidade da mediação do trabalho produz a propositura 

interventiva da escola como um espaço de inserção do grupo de alunos nas 

novas formas de violência pela exploração do trabalho. 
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Por exemplo, em um dos primeiros estudos sobre bullying realizados no 

Brasil, Cleo Fante (2005), autora referência na maior parte das pesquisas 

sobre o tema no país e nos estudos levantados, que realiza pesquisas desde 

2000, propõe um conjunto de intervenções antibullying por meio do que 

denomina “educação para a paz”.  A maior parte dessas ações já foi aplicada 

e se tornou parte de políticas públicas.  

Dentre tantas medidas, o procedimento é o mesmo: tornar a escola um 

espaço de aprendizado de cursos voltados para trabalhos desqualificados 

socialmente (trabalhos manuais, como tricô, bordados, pintura, bijuterias, corte 

e costura; atividades comerciais, como o trabalho em cooperativas para 

produção de enxovais; cursos relacionados a salão de beleza, estética, 

computação etc.); propor a abertura da escola ao direcionamento do trabalho 

produzido pelos alunos e familiares para organizações não governamentais 

(ONG´S) e filantrópicas, cuja lógica é permeada pelo trabalho gratuito; abrir a 

escola para realização de parcerias com ambiciosos empresários, os 

chamados “olheiros”, que queiram atrair crianças e adolescentes para o 

trabalho explorado, transfigurando ideologicamente essa prática como positiva 

pelo que denomina de “incentivo ao esporte”. 

Nessa perspectiva, produz-se uma leitura invertida e ideológica da 

realidade da violência ao fazer apologia ao que a gera e a mantém na 

sociedade. Ao invés da crítica ao modelo pedagógico de ensino de esportes 

baseado na lógica competitiva, que se baseia na eliminação do outro para a 

afirmação de si – prática desenvolvida ao extremo pela violência presente nas 

novas formas de exploração do trabalho, como analisou Rodrigues (2012) - a 

autora faz apologia a uma abertura da escola para ambiciosos empresários 

que queiram atrair os alunos para o trabalho explorado.  

Note-se, portanto, que esse deslocamento teórico implica projetos 

políticos de sociedade. Na perspectiva da totalidade, algumas mediações são 

consideradas fundamentais na compreensão da origem da saída pela 

violência na sociedade como um todo e igualmente centrais para a 

compreensão da origem da violência e sua expressão na escola como, por 

exemplo, o problema estrutural do desemprego, da atração do tráfico de 
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drogas e de armas, da crise do descrédito à autoridade na sociedade em 

geral, do apelo à sociedade do consumo e aos valores presentes na lógica da 

exploração do trabalho (ZALUAR; BARRETO; PAULA; GUIMARÃES, 1992; 

ZUIN, 2002; RODRIGUES, 2012). Além disso, a particularidade da escola em 

gerar e aguçar a desigualdade é compreendida, sobretudo, pela saída para a 

violência por meio do fracasso escolar e dos processos de seleção e 

segregação que lhe são próprios (BARRETO, 1992). 

As teorias de totalidade compreendem a necessidade de transformar o 

projeto de sociedade brasileira que está em curso, devido à violência que 

carrega como princípio organizativo. Nesse sentido, o que pode ser 

denominado “cultura da paz” diz respeito a um conjunto de medidas, como o 

desarmamento, a proibição de comercialização e compra de armas de fogo e 

porte de armas, a proliferação de campanhas de entrega de armas e 

destruição coletiva de estoques ilegais, além de referir-se a um projeto de 

formação educativa que revele e se contraponha aos valores presentes na 

lógica de exploração do trabalho, ao prestígio e práticas vigentes do 

individualismo, ao ethos de masculinidade, baseado na destruição do outro, 

enfim, aos valores, aos conhecimentos e práticas sociais que sustentam a 

adesão a esse mercado altamente lucrativo (ZALUAR; MISSE; BOURGOUIS; 

TEIXEIRA; PETERS, 2005).  

Já na mudança do conceito de violência para a terminologia bullying, e 

particularmente no desenvolvimento da terminologia bullying, o que era 

referente à desigualdade passa a ser entendido como um problema restrito às 

crianças e jovens, que devem aprender a respeitar as diferenças, ou seja, os 

seus referentes ao nível individual. Nesse sentido, a “cultura da paz” diz 

respeito a um clima de paz que a escola deve criar, utilizando-se de vários 

dispositivos, como inserir “a presença de Deus” na vida das crianças, levá-las 

a executar trabalhos manuais através de cursos para doação do que 

produziram para organizações voluntárias, transmitir-lhes valores de caridade, 

solidariedade e responsabilidade social (FANTE, 2005). São perspectivas 

contrárias ao que as teorias de totalidade enxergam: a propositura presente 

nos estudos sobre bullying atualiza, por meio da ciência, princípios que nada 
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mais são do que a própria lógica da violência exposta ao universo das 

crianças e adolescentes por meio da escola. 

Na omissão de avaliar essas mediações centrais, o que está em causa 

é, conforme já se disse, o ocultamento e a consequente legitimação da 

violência, agravados pelo fato de que esse procedimento se dá sob aparência 

de combate, mas, ao fim, tem como princípio constitutivo o apelo à própria 

lógica e práticas de violência desenvolvidas pelos meios sofisticados da 

ciência.  

Horkheimer (2002, p. 29), na indagação acerca da razão de domínio, 

que ganha uma assunção sofisticada por algumas escolas de pensamento da 

ciência, sobretudo de forma explícita pelo positivismo e pragmatismo, e que 

hoje estão presentes em perspectivas utilitaristas e relativistas que abordam a 

temática, já analisava que, quanto mais emasculada se torna a razão, e, por 

conseguinte, seu conceito, mais os interesses da razão de domínio de um 

grupo que explora os outros se efetivam e mais os interesses dessa razão são 

adquiridos, não refletidos e não combatidos. Seus “interesses adquiridos que 

se opõem aos tradicionais valores humanitários apelarão para a razão 

neutralizada e impotente em nome do ‘senso comum’”. Quando se realiza a 

reflexão interna dos pressupostos e interesses epistemológicos - quando 

pensados -, eles perdem sua razão de ser, pois, com um trabalho de 

pensamento, reflexão e ponderação, não é mais possível idealizar esses 

interesses pela desgraça e desumanização que contêm, e, por conseguinte, a 

razão que os adquire perde o seu sentido. 

Nesse sentido, o maior benefício que a crítica pode proporcionar 

consiste em revelar a mentira que constitui a razão de domínio sob o aparente 

véu de racionalidade, e há que se revelar o irracional, o desumano, a 

dominação e a violência que carrega. A crítica da realidade que se produz 

como ocultação é fundamental para romper o automatismo de sua afirmação 

irracional. Nesse sentido: 

o método da negação, a denúncia de tudo que mutila a 

espécie humana e impede o seu livre desenvolvimento, 

repousa na confiança no homem [...] Quando somos 

instados a agir independentemente, clamados por 

modelos, sistemas e autoridades. Se por evolução 
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científica e progresso intelectual queremos significar a 

liberação do homem da crença supersticiosa em forças do 

mal, demônios e fadas, e no destino cego – em suma, a 

emancipação do medo então – a denúncia daquilo que 

atualmente se chama de razão é o maior serviço que a 

razão pode prestar (HORKHEIMER, 2002, p. 192, grifos 

inseridos). 
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