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Apresentação 

 

 Fenômenos de violência sofridos por alunos no interior das escolas vêm sendo largamente 

divulgados pela mídia e discutidas nos meios educacionais. Bullying é a denominação utilizada que 

segundo Fante (2005, p. 27): 

 

[...] é o desejo consciente e deliberado de maltratar uma pessoa e colocá-la 

sob tensão; termo que conceitua os comportamentos agressivos e anti-sociais, 

utilizado pela literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos sobre o 

problema da violência escolar. 

  

Para explorar o tema em disciplina de graduação em Educação Física na modalidade 

licenciatura, elaborou-se uma pesquisa que objetivou levantar dados sobre ações discriminatórias 

sofridas em ambiente escolar. Informações como tipo de discriminação, fase escolar e providências 

tomadas foram levantadas. O publico entrevistado foi constituído por estudantes de um grande centro 

universitário referência na área de saúde com sede na cidade de São Paulo. 

 As informações foram aproveitadas para discussões em aula sobre as possíveis intervenções 

dos futuros professores de Educação Física diante do cenário levantado.  

 Os resultados da pesquisa demonstram que o tipo de discriminação que mais ocorreu está 

intimamente relacionado com a área da Educação Física e, portanto, seus profissionais devem estar 

atentos e preparados para sua intervenção. 

 

 

 A pesquisa 

 

 Como forma de proporcionar aos graduandos do curso de Educação Física de um centro 

universitário da cidade de São Paulo discussão sobre o tema discriminação de forma mais significativa 

e próxima de suas realidades resolveu-se construir um questionário a ser aplicado em voluntários 

universitários da mesma instituição, contudo, de outros cursos. 
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 As questões foram construídas em sala de aula, procurando absorver as opiniões de todos os 

participantes, sendo mediadas pelo docente, dentro da disciplina Ética e Cidadania. Segue o 

questionário finalizado e aplicado: 

 

 Questionário 

  

1-Você já foi discriminado em ambiente escolar? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

2-Em que período escolar? 

(  ) Ensino Infantil  (  ) Ensino Fundamental 1° a 4° série  

(  ) Ensino Fundamental 5° a 8° série (  ) Ensino Médio  (  ) Ensino Superior 

 

3-Como você caracteriza a discriminação vivida? 

(  ) Sexual  (  )Religiosa  (  ) Estética  (  ) Sócio-econômica  (  ) Étnica  (  ) 

Educacional   

(  ) Outros_______________________________  

 

4-Quem te discriminou?  

(  ) Familiares  (  ) Alunos  (  ) Professores  (  ) Funcionários  (  ) Direção   

(  ) Coordenação   (  ) Outros_______________________________ 

 

5-Em que situação?  

(  ) Sala de aula  (  ) Entrada e saída  (  ) Aula de Educação Física   (  ) Intervalo  

(  ) Trabalhos em grupos  (  ) Outros ____________________________ 

 

6-Qual foi sua reação?  

(  ) Agrediu fisicamente  (  ) Agrediu verbalmente  (  ) Argumentou  (  ) Não reagiu 

por receio de represarias  (  ) Outros_______________________________  

 

7-Houve intervenção? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

8-Por parte de quem?  

(  ) Professores  (  ) Coordenação  (  ) Funcionários  (  ) Direção  (  )Alunos   
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9-A intervenção gerou melhorias? Solucionou o problema?  

(  ) Sim  (  ) Não  

 

10-Você compartilhou com alguém? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

11-Quem?  

(  ) Familiares  (  ) Amigos  (  ) Professores  (  ) Direção  (  ) Coordenação   

(  ) Outros ____________________________ 

  

 

 Cada aluno da disciplina ficou responsável por aplicar ao máximo de estudantes possível o 

questionário acima, que recebeu respostas de forma voluntária de um total de 117 universitários, sendo 

garantido o sigilo quanto à identidade das pessoas que participaram da pesquisa. 

 A primeira informação diz respeito à experiência, vivenciada ou não, de ser descriminado (a).  

 Em seguida, as questões procuram traçar um perfil do período escolar onde a discriminação 

foi mais sofrida, como também através de que tipo de situação. Importante salientar que todos os 

alunos da disciplina estavam preparados para situar os entrevistados para cada tipo de discriminação 

levantada, através da discussão realizada em sala. 

 Levantaram-se também os personagens mais comuns executores da ação discriminatória e em 

que situação escolar. Em seguida exploram-se as ocorrências e conseqüências imediatas. 

 Como se trata de um tema bastante complexo, o questionário resumiu-se em abordar apenas 

alguns aspectos que foram posteriormente discutidos em aula. Outras tantas características foram 

levantadas, sobre a importância de serem abordadas quando se pretende refletir sobre a discriminação, 

mas que não foram possíveis de serem realizadas em apenas uma disciplina semestral. No entanto, o 

simples fato de detonar nos graduandos a importância e a grande dimensão do problema, já foi 

considerado fator positivo da dinâmica adotada. 

 

 

 Reflexões sobre os resultados 

 

 Para melhor visualização dos resultados pelo leitor, os dados foram somados e expostos 

segundo suas perguntas originais. Os número que antecedem cada item são referentes a quantidade de 

pessoas que se posicionaram na respectiva alternativa. Foi permitida, em diversas questões, a resposta 

em mais de uma alternativa. 
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    1-Você já foi discriminado em ambiente escolar? 

( 66 ) Sim  ( 51 ) Não  

 

Os números referentes à primeira pergunta do questionário demonstram ligeira maioria para as 

pessoas que sofreram discriminação no âmbito escolar. Foram 56% que afirmaram terem sofrido 

algum tipo de discriminação contra 44% que afirmaram não terem sofrido nenhum tipo de 

discriminação, o que já denuncia a gravidade do problema. 

 

2-Em que período escolar? 

( 11 ) Ensino Infantil  ( 21 ) Ensino Fundamental 1° a 4° série  

( 23 ) Ensino Fundamental 5° a 8° série ( 15 ) Ensino Médio  ( 7 ) Ensino 

Superior 

 

 Percebe-se uma maior disposição para as ocorrências de discriminação no período que 

compreende os 6/7 aos 14/15 anos em média, referentes ao ensino fundamental I e II.  Importante 

salientar que não necessariamente este é definitivamente o período mais crítico no que se refere as 

pressões da discriminação, pois diversos aspectos devem ser considerados como a maior possibilidade 

de percepção dos jovens para tais ações, a maior sensibilidade emocional característica da fase, as 

definições individuais por gostos, credos e estilos de comportamento, entre outros. 

 Portanto, para este estudo cabe o alerta na ação do professor nesta fase, pois o fato é que é 

exatamente nela em que estão situadas a maioria das lembranças relacionadas as ações 

discriminatórias. 

 

3-Como você caracteriza a discriminação vivida? 

( 3 ) Sexual  ( 9 )Religiosa  ( 30 ) Estética  ( 12 ) Sócio-econômica  ( 7 ) Étnica  

( 10 ) Educacional   

( 5 ) Outros 

  

 Esta pergunta revelou a maior surpresa e provocou grandes discussões na reflexão sobre a 

pesquisa. Cada item levantado como resposta foi elaborado imaginando-se como possíveis opções, no 

entanto, a grande quantidade de pessoas que responderam que sofreram discriminação por seus 

aspectos estéticos apontam para a importância deste fator que está diretamente ligado à Educação 

Física, nas questões relacionadas à imagem corporal e aos padrões culturais do corpo considerado 

belo. 
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 Os demais itens também foram considerados e sugerem fazer parte das discussões sobre o 

tema. 

 

4-Quem te discriminou?  

( 0 ) Familiares  ( 61 ) Alunos  ( 5 ) Professores  ( 3 ) Funcionários  

 ( 0 ) Direção  ( 1 ) Coordenação  ( 0 ) Outros__________________________ 

 

 É possível perceber que o agente principal das pressões discriminatórias são provenientes dos 

próprios alunos. Alguns questionamentos podem ser pertinentes após estes dados: 

 -Por que os alunos praticam a discriminação? 

 - A escola está preparada e agindo, através de ações pedagógicas para modificar este quadro? 

 - Quais seriam as bases fundamentais para um trabalho na direção da cultura de respeito ao 

próximo? 

  

5-Em que situação?  

( 40 ) Sala de aula  ( 12 ) Entrada e saída  ( 21 ) Aula de Educação Física   

( 22 ) Intervalo ( 7 ) Trabalhos em grupos  ( 1 ) Outros 

___________________ 

 

 

 Estes dados demonstram que a discriminação acontece tanto em ambientes onde há ou deveria 

haver mediação direta de pelo menos um professor, como no caso da sala de aula e nas aulas e 

Educação Física, como nas situações de maior autonomia dos alunos, como entrada e saída e 

intervalos. Mas fica evidenciada a diferença das ações nos ambientes visto que cerca de 60% das 

ocorrências aconteceram sob a mediação dos professores. 

 Esta realidade apontada fica mais delicada ao se relacionar com as respostas da questão 7 e 8. 

 

6-Qual foi sua reação?  

( 3 ) Agrediu fisicamente  ( 22 ) Agrediu verbalmente  ( 18  ) Argumentou   

( 17 ) Não reagiu por receio de represálias  ( 9 ) Outros________________ 

 

 O objetivo desta questão foi tentar levantar as maneiras das reações realizadas. Entre as 

respostas “outros” foram citadas: chorei, não liguei, esperei para me conhecerem melhor.  

 

7-Houve intervenção? 

( 16  ) Sim  ( 51 ) Não  
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 Retornando à questão 5, verificou-se que 61 casos em que se alega terem sofrido qualquer 

ação de discriminação, aconteceram em ambiente com a mediação do professor, seja em sala de aula 

ou aulas de Educação Física. Em contraposição, apenas em 16 casos houve qualquer tipo de mediação. 

Outras questões podem ser levantadas a partir destes números: 

 - As ações discriminatórias ocorreram sempre de forma sutil e camuflada aos olhos dos 

professores? 

 - Os professores estão preparados para perceberem estas situações? 

 - Os professores estão prontos para mediarem estas situações? 

 - E finalmente, os professores querem perceber e mediar estas situações? 

 

8-Por parte de quem?  

( 8 ) Professores  ( 6 ) Coordenação  ( 1 ) Funcionários   

( 4 ) Direção  ( 2 ) Alunos   

 

 Percebe-se que a mediação foi realizada por mais de um personagem, pois a soma das pessoas 

envolvidas supera o número de afirmações em que houve intervenção. Mas o que se destaca é mais 

uma vez a grande diferença entre o número de ações discriminatórias em ambientes onde se espera um 

professor atuando (61) e a quantidade de vezes em que este profissional interveio (8).  

 Considerando que as respostas positivas relativas ao sofrimento de ações discriminatórias 

geraram algum desconforto a ponto de se manterem vivas na memória, é possível afirmar que seus 

professores mediaram pouco nestas situações. 

 

9-A intervenção gerou melhorias? Solucionou o problema?  

( 8 ) Sim  ( 9 ) Não  

 

 Da pequena porcentagem de intervenções de terceiros, ainda temos a situação agravada pela 

afirmação de que em apenas metade delas apresentaram melhorias no problema. 

 

10-Você compartilhou com alguém? 

( 39 ) Sim  ( 27 ) Não 

 

 Apesar de somarmos 39 pessoas que afirmam terem compartilhado o problema com outra 

pessoa, também é elevado o número de entrevistados que enfrentaram a situação em silêncio. É 

possível levantar algumas hipóteses para estes dados: 

 - Talvez, para alguns, a ação discriminatória não gerou problemas maiores a ponto de exigir o 

compartilhamento com o outro. 
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- É possível prever também que existiram pessoas que mesmo sofrendo com a discriminação, 

não possuíam referência de confiança para buscar auxílio. Como o número de intervenção realizado 

por profissionais da escola foi reduzido, provavelmente estes não representava estas figuras de 

confiança ou proximidade para com o aluno como verifica-se na questão seguinte: 

 

11-Quem?  

( 37 ) Familiares  ( 20 ) Amigos  ( 4 ) Professores  ( 2 ) Direção   

( 2 ) Coordenação  ( 1 ) Outros ____________________________ 

  

Os dados desta questão destacam a pequena participação dos profissionais da escola nas 

questões de discriminação sofridas em seu ambiente de trabalho, com seu próprio público. 

A família ainda é a grande representante da figura de confiança, seguida dos amigos, que 

como largamente discutido, pode ser positivo ou significar a manutenção da violência através de ações 

de revide por parte dos diferentes grupos. 

  

 

 Conclusão  

 

 Segundo Von Simson (2003), a memória depende do esquecimento, sendo impossível reter 

tudo o que vivemos, permanecendo, desta forma, apenas o que foi marcante e funcional para aquele 

que relembra. O processo de memorização é mediado pela capacidade de selecionar o que é 

significativo, do que não é. Tudo o que se separa como não significativo, se esquece, permanecendo o 

que se identificou como importante, marcante, que pode ser utilizado futuramente.  

 Como todos os entrevistados eram estudantes de graduação, a maioria dos fatos respondidos 

aconteceu há vários anos visto o período do ensino fundamental I e II e médio como os mais citados. 

Desta forma, considera-se que as lembranças das ações discriminatórias registradas na pesquisa foram 

marcantes o suficientes para se manterem vivas na memória. 

 E como fato marcante relacionado à formação educacional formal, é necessário destacar 

alguns aspectos que os dados da pesquisa demonstram: 

 - Ações de discriminação são sofridas pela maioria dos alunos. 

 - A pré-adolescência e adolescência é o período mais marcante para tais ações. 

 - A discriminação ocorre em sua maioria, de aluno para aluno. 

 - As ações acontecem em todos os ambientes da escola, inclusive e especialmente durante as 

aulas. 

 - Os profissionais da escola não representaram sujeitos que mediaram as violências ocorridas. 
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 Este texto tem por objetivo levantar situações que podem servir de alerta para as ações de 

violência moral, conhecida como Bullying, ocorridas na escola. Além de descrever um método de 

exploração deste tema em uma disciplina de graduação em Educação Física, propôs-se indicar suas 

características e detonar discussões no sentido de como agir diante deste fenômeno. 

 Especialmente aos professores de Educação Física, os dados levantados demonstram que as 

ocorrências são diversas em nossas aulas e a discriminação por padrões de estética são as principais 

queixas. Entende-se que, portanto, o profissional de Educação Física tem papel importante nestas 

questões, pois pode e deve ser conteúdo de sua disciplina os aspectos do culto ao corpo, da 

escravização dos padrões de beleza e suas respectivas manipulações de consumo. 

 Ainda ao profissional de Educação Física como também aos demais professores, cabe o alerta 

do distanciamento dos alunos para com seus mestres, demonstrado pela falta de mediação dos 

primeiros e pelo pequeno número de jovens que buscaram seus professores para compartilhar os 

problemas sofridos. 

 Alertas levantados, é possível afirmar que não são somente estes, que o problema é profundo e 

grave e que cabe a todos nós, profissionais da educação, discutirmos, pesquisarmos e propormos ações 

que possam minimizar esta violência vivida por nossos jovens. Sugestão particular deste autor: 

iniciarmos pela aproximação comprometida com os alunos. 
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