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“A intolerância, a ausência de parâmetros que 

orientem a convivência pacífica e a falta de 

habilidade para resolver os conflitos são 

algumas das principais dificuldades no 

ambiente escolar. Atualmente, a matéria mais 

difícil da escola não é a matemática ou a 

biologia; a convivência, para muitos alunos e 

de todas as séries, talvez seja a matéria mais 

difícil de ser aprendida”. 

(Cleo Fante, 2005) 
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RESUMO 
 

 
Nos dias atuais, dois fenômenos vêm ocupando posição de destaque no contexto escolar 
preocupando os profissionais da saúde, educação e de áreas afins, que são a violência e 
a depressão. A violência praticada na escola, denominada bullying, é considerada como 
um dos maiores problemas que aflige a toda comunidade de educadores, familiares e 
todos os segmentos da sociedade. A depressão, por seu lado, vem sendo apontada como 
uma das síndromes mais presente no contexto escolar. Como conseqüências do primeiro 
podemos apontar a própria depressão, a baixa auto-estima, o estresse, o absentismo ou 
evasão escolar, atitudes de autoflagelação e até o suicídio; todos estes sinais também 
presentes na depressão. Neste sentido, este estudo objetiva estudar as Representações 
Sociais (RS) dos estudantes acerca da depressão e do bullying e verificar se existe 
alguma relação entre estes dois fenômenos. Os participantes da pesquisa foram 300 
adolescentes, meninos e meninas, com idade entre 12 e 18 anos. Todos responderam a 
um Questionário sociodemográfico, à Técnica de Associação Livre de Palavras, ao 
Inventário de Depressão Infantil (CDI), à Escala de Acoso escola percebido (EAP) e ao 
instrumento Scriped-Cartoon Narrative Bullying. A partir dos resultados advindos do 
Questionário sociodemográfico; traçou-se o perfil dos adolescente; por meio do CDI e 
da EAP, foi possível rastrear os adolescentes que vivenciam a depressão e o bullying. A 
Técnica de Associação Livre de Palavras possibilitou a apreensão das representações 
sociais da depressão e da violência. O instrumento Scriped-Cartoon Narrative Bullying 
também possibilitou a apreensão das RS acerca do bullying por meio das elaborações 
consensuais e idiossincráticas dos participantes da pesquisa. A depressão foi objetivada 
por elementos assinaladores de baixa auto-estima, negativismo, agonia, angústia,  
nervosismo, desespero, desamor e ancorada na esfera psicoafetiva. O bullying foi 
objetivado pelos elementos de brincadeiras de mau gosto através da agressão física 
(empurrar, derrubar, dar soco, puxar roupas, cabelos) e verbal (xingar, chamar 
palavrões, apelidar, excluir, proibir de participar das brincadeiras) e ancorada na 
violência física e psicológica. Os dados revelaram ainda que tanto a violência, quanto a 
depressão provocam conseqüências como desequilíbrio nas esferas psicológicas, 
cognitivas, afetivas, físicas e comportamentais.  

Palavras-chave: Bullying; Depressão; Adolescência; Contexto Escolar. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays there are two phenomena occupying a prominent position in the school 
context which is worrying health, education and related areas professionals, violence 
and depression. The violence at school, called bullying is regarded as one of the biggest 
problems plaguing the entire community of educators, families and all segments of the 
society. Depression, for its part has been identified as one of the syndromes which is 
more present in the school context. As consequences of the first we can point  their 
depression, low self-esteem, stress, absenteeism or truancy, attitudes of self-flagellation 
and even suicide, all these signs are also present in depression. In this sense this study 
aims to examine the social representations (SR) of the students inserted  at public and 
private schools in the city of João Pessoa about depression and bullying and check if 
there is any relationship between these two phenomena so prevalent in the school 
context. The participants were 300 adolescents, boys and girls, aged between 12 and 18. 
All answered a sociodemographic questionnaire, the Free Word Association Technique, 
the Children's Depression Inventory (CDI), the Scale of perceived Acoso school and the 
instrument Scriped-Cartoon Narrative Bullying. From the results arising from the 
demographic questionnaire outlined the profile of adolescents through the CDI and the 
EAP was possible to track young people who experienced depression and were 
experiencing bullying. The Free Association of Words Technique allowed the 
understanding of the social representations of depression and violence. The instrument 
Scriped Cartoon Narrative Bullying also allowed the seizure of SR about bullying 
through consensual and idiosyncratic elaborations of the research participants. 
Depression was objectified elements marked by low self-esteem, negativity, distress, 
anxiety, nervousness, despair, disaffection and anchored in the psycho-sphere. Bullying 
has been objectified by the elements of pranks by physical aggression (pushing, 
knocking, punching, pulling clothes, hair) and verbal (cursing, swearing call To call, 
deleting, banning from participating in the play), and rooted in physical and 
psychological violence. The data also revealed that both the violence and the 
consequences such as depression cause imbalance in the psychological, cognitive, 
emotional, physical and behavioral spheres. 

 

 

Keywords: Bullying, Depression, Adolescents, School Context. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Hoje, assiste-se a uma proliferação maciça dos fenômenos bullying e depressão 

em nossa sociedade. Fatos sobre estes fenômenos são noticiados todos os dias pelos 

meios de comunicação, jornais, telejornais, revistas e novela; tornando-os objetos de 

senso comum presentes nos discursos, comportamentos e interações sociais.  

 São fenômenos que causam angústia, insegurança e sofrimento, que atinge a todos 

sem distinção de idade, classe social, etnias e contexto social. Vêem sendo cada vez 

mais percebidos nas instituições familiar e escolar, envolvendo esferas subjetivas de 

relações sociais, o que dificulta ainda mais a sua erradicação, tornando-se um fator 

desagregador da sociedade como um todo. 

 O bullying é definido por Neto (2005), Martins (2005), Rigby (2002) e Smith 

(2002), como um conjunto de comportamentos agressivos, físicos ou psicológicos; 

como chutar, empurrar, apelidar, discriminar e excluir; que ocorrem entre colegas sem 

motivação evidente e de forma repetida, de maneira que um grupo de alunos, ou um 

aluno com mais força, vitimiza o outro que não consegue encontrar um modo eficiente 

para se defender. 

 A depressão é definida por Coutinho (2005) como um mal que se enraíza no "eu" 

do indivíduo bloqueando suas vontades, dirigindo de forma negativa o curso de seus 

pensamentos, interferindo no seu autoconceito e prejudicando o sujeito tanto no 

contexto psicossocial como individual. Posto ser este um transtorno de humor que 

abrange fatores cognitivos, comportamentais, fisiológicos, sociais, econômicos e 

religiosos, entre outros. 
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 De acordo com Holmes (1997), a depressão pode estar presente em diversos 

distúrbios emocionais, podendo aparecer como um sintoma de determinada doença, 

coexistir com outros estados emocionais e aparecer como causa desses sofrimentos. 

 Esses fenômenos, a violência tipo Bullying e a depressão, são problemas sócio-

históricos globais, multifacetados de conceituações complexas, polissêmicas e 

controversas, que se manifestam no cotidiano através das relações interpessoais e inter-

grupais  (Cunha, 2007; Coutinho, 2005).  

Os estudos desenvolvidos por Coutinho (2001, 2003, 2005, 2007), no contexto 

escolar da região Nordeste relacionado à depressão, tem mostrado que, além do elevado 

índice epidemiológico, crianças e adolescentes vêm apresentando entre outros 

comportamentos, dificuldade de cumprimento das tarefas escolares, baixa concentração, 

baixa auto-estima, além de comportamentos agressivos/destrutivos. 

Tendo em vista que o bullying e a depressão são fenômenos sociais presentes nas 

comunicações e comportamentos da sociedade em geral que estão sendo veiculados pela 

mídia e sendo disseminados rapidamente no contexto escolar, nosso teve como objetivo 

geral a apreensão das Representações Sociais de adolescentes no contexto escolar da 

rede pública e privada, dos ensinos fundamental e médio da cidade de João Pessoa 

acerca dos fenômenos Bullying e Depressão. 

Com o suporte teórico a Teoria das Representações Sociais (R.S.) de Serge 

Moscovici (1961) que envolve a ideia de que os indivíduos, em interação social, 

constroem teorias sobre os objetos sociais, tornando viável a comunicação e a 

organização do comportamento (Vala, 2000). E as R. S. serem fundamentais para a 

compreensão do comportamento social, por não ser uma construção definitiva, mas que 

apresenta certa plasticidade nos diversos contextos históricos.  
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 Neste estudo pretende-se, traçado o perfil biodemográfico dos adolescentes no 

contexto escolar da rede pública e privada com a sintomatologia depressiva e 

comportamentos de violência tipo bullying, Identificar as representações da depressão e 

do bullying construídas pelos adolescentes, verificando as causas que levam estes 

jovens a desenvolverem comportamentos de violência-bullying e os fatores 

psicossociais que interferem no surgimento desta violência no contexto escolar. 

Procurando-se destacar os possíveis vínculos entre os efeitos do bullying e os sintomas 

da depressão, a partir da aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras (Di 

Giácomo, 1982), do Inventário de Depressão Infantil (Kovacs,1997),  das Escalas de 

Violência Escolar (Manga, Abella, Barrio, e Álvarez, 2007)  e da escala Scriped-

Cartoon Narrative Bullying (Almeida, del Barrio, Marques, Gutiérrez & van der 

Meulen, 2001). 

O primeiro capítulo traz a fundamentação teórica do estudo. Os conceitos e 

características da adolescência, da violência, do bullying, da depressão e das 

representações sociais. O segundo capítulo apresenta os objetivos que se visou alcançar 

com o estudo. Já o terceiro capítulo traz os métodos que guiaram o desenvolvimento da 

pesquisa, apresentando a descrição da amostra, a aplicação e modo de análise de cada 

instrumento utilizado para a coleta dos dados, bem como a observância dos 

procedimentos éticos. O último capítulo diz respeito aos resultados e discussões destes, 

partindo do perfil sócio-demográfico dos participantes, seguindo das representações 

sociais oriundas da Técnica de Associação Livre de Palavras e da análise de conteúdo 

lexical produzida pelo software Alceste.  

Com os dados e análises dos resultados encontrados, foram construídas as 

considerações finais, onde se procurou fazer uma explanação sobre as contribuições dos 

achados do estudo, frisando-se a importância de novas pesquisas sobre o tema. 
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CAPÍTULO I 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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1. Violência, seus conceitos e sua história 

 

A violência é um fenômeno sócio-histórico que acompanha toda a experiência 

da humanidade; é fruto do capitalismo e de uma sociedade de consumo voltada para o 

lucro, isto é, para a construção de ser humano com valores individualistas direcionados 

para a conquista do poder que explora outros seres humanos e a relação com o ambiente 

onde vivem. 

 De acordo com Rezende, Araújo, Moraes, Santana e Radicchi (2007) a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a violência em 2002 como o uso 

intencional de força física ou poder real ou como ameaça contra si mesmo, outra pessoa 

ou contra um grupo ou comunidade, que resulte em, ou resultou, ou tem uma alta 

probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou 

privação. 

O Ministério da Saúde, no documento Política Nacional de Redução da Morbi-

mortalidade por Acidentes e Violência, assim a define : 

 
A violência consiste em ações humanas individuais, de grupos, 
classes, nações, que ocasionam a morte de seres humanos, ou 
afetam sua integridade física, moral, mental ou espiritual. É um 
fenômeno pluricausal, eminentemente social. Entende-se aqui, 
que a violência, pela sua natureza complexa, envolve as pessoas 
na sua totalidade biopsíquica e social. Porém o lócus de 
realização da violência é o contexto histórico-social, onde as 
particularidades biológicas encontram as idiossincrasias de cada 
um e as condições sócioculturais para a sua manifestação (2001, 
pag. 4-5). 

 
 

 Nesta mesma linha de pensamento, Guerra (2001) define a violência como todo 

ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou 

adolescentes que, sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima 
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implica, de um lado, uma transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, 

uma coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes 

têm de serem tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento. 

 De acordo com Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano (2003), a 49ª Assembléia 

de Saúde adotou a resolução WHA 49.25 que declara que a violência é um problema de 

prioridade da saúde pública e crescente em todo o mundo. Esta resolução tem como 

meta aumentar a consciência acerca deste problema mundial, deixando claro que este é 

um problema que pode ser prevenido. 

 Neste Informe Mundial Sobre a Violência e a Saúd; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi 

& Lozano (2003) pontuam a natureza dos atos de violência como sendo de ordem física, 

sexual, psíquica, privações ou descuido e distinguem a violência em três categorias 

gerais conforme as características de quem a comete.  

 A primeira categoria é Violência auto-infligida que compreende os 

comportamentos suicidas e autodestrutivos. A segunda categoria, Violência 

interpessoal, subdivide-se em violência familiar ou entre casais que normalmente 

acontece dentro de casa e violência comunitária que é cometida por pessoas conhecidas 

ou não e em geral fora de casa. E a terceira categoria, Violência coletiva, cometida por 

interesses sociais setoriais, subdivide-se em violência social, violência política e 

violência econômica.  

Posto isto, percebe-se que a violência assume várias faces e nuances: por um 

lado, existente em si mesma; por outro, nas relações que permeiam as instituições e na 

história da humanidade, quer seja por interesses coletivos ou individuais. È um 

fenômeno construído no quotidiano através da comunicação existente nessas relações.  
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 1.1 Tipos de violência na escola 

A escola é o lugar onde educadores e alunos trabalham questões de valores 

sociais, ética e cidadania, na medida em que ensinam/apreendem as disciplinas 

curriculares e interagem uns com os outros. 

A violência, a agressividade, o vandalismo e a delinqüência são exemplos de 

manifestações desadaptativas ao meio social. Estes comportamentos são sintomas de 

uma socialização inadequada como expressa:  

La agresión se explica como uma conducta institiva y también 
aprendida, nacida como resultado de la frustación. Lo institivo 
tenderia su asieto em estructuras biológicas; lo aprendido, em El 
sistema de valores transmitidos. Esta transmisión se produce a 
trave de la socialización. Barrio (2004). 
 

Segundo Abromay e Rua (2002), a percepção da violência no meio escolar muda 

de acordo com o olhar pelo qual esse meio é abordado. No passado, as análises recaíam 

sobre a violência do sistema escolar, especialmente por parte dos professores contra os 

alunos (punições e castigos corporais). Na literatura contemporânea, sociólogos, 

antropólogos, psicólogos e outros especialistas privilegiam a análise da violência 

praticada entre alunos ou de alunos contra a propriedade e, em menor proporção, de 

alunos contra professores e de professores contra alunos. A ênfase de cada estudo 

depende daquilo que é definido como violência.  

De acordo com as autoras acima mencionadas, existem muitos tipos de 

violência. Na literatura norte-americana, o olhar recai sobre gangues, xenofobia e 

bullying; na Europa, os pesquisadores têm-se dedicado ao estudo das incivilidades no 

meio escolar (delitos contra objetos e propriedades; intimidações físicas e verbais; 

descuido com o asseio das áreas coletivas; ostentação de símbolos de violência; adoção 
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de atitudes destinadas a provocar medo; atos ilícitos, como o porte e consumo de 

drogas). 

Trata-se de um fenômeno que precisa ser trabalhado de forma preventiva, sendo 

necessário o cuidado e a atenção dos pais, diretores, professores e demais funcionários 

da instituição escolar, posto que, quanto mais cedo se identificam os comportamentos 

desviantes, desadaptados, mais fácil pode ser a sua erradicação, a readaptação ou 

tratamento do sujeito. 

Corroborando com estes dados, Silva (2008) evidencia que os psicopatas 

começam a exibir problemas comportamentais sérios desde muito cedo, tais como 

mentiras recorrentes, trapaças, roubo, vandalismo e violência. Eles apresentam também 

comportamentos cruéis contra animais e outras crianças, que podem incluir seus 

próprios irmãos, bem como coleguinhas da escola. Os sujeitos com este perfil 

costumam realizar intimidações (assédio psicológico) contra pessoas pertencentes aos 

seus grupos sociais. E quando isso ocorre no ambiente escolar pode caracterizar a 

ocorrência de um fenômeno denominado Bullying. 

Dado que se coaduna com a explanação de Barrio (2004) e evidencia a 

comprovação de que agressividade em crianças é um bom preditor de agressividade nas 

etapas posteriores da vida. Esta autora elaborou o seguinte perfil de jovens adolescentes: 

• Sexo masculino 
• Temperamento difícil 
• Alta impulsividade 
• Pouco autocontrole 
• Pouca auto-eficiência 
• Laços afetivos fragilizados 
• Baixo rendimento escolar. 
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Para a autora, a agressividade pode se manifestar como uma resposta emocional, 

psicossomática e violenta dirigida a uma meta que não foi alcançada com facilidade. 

São respostas intensas de sujeitos com temperamento agressivo. 

 

1.2 O Bullying 

 

O bullying é um termo de origem inglesa surgido na década de 1970 na 

Noruega, adotado atualmente por países europeus e africanos, além de Austrália, Japão, 

Estados Unidos, Canadá (Smith, Cowie, Olaffson & Liefooghe, 2002) e, nos últimos 

anos, pelo Brasil, conforme se observa por meio dos trabalhos de Almeida Jr. e Queda 

(2007) e Chiorlin (2007).  

 Todavia, países como a Noruega e Dinamarca utilizam o termo Mobbing; a 

Suécia e a Finlândia chamam-no por Mobbning; a Espanha por Acoso y amenaza entre 

escolares; Portugal adota a terminologia Maus tratos entre pares; a Itália, Preponteza 

ou Bullismo; a Inglaterra, EUA e Brasil, Bullying para definir o mesmo fenômeno 

(Fante, 2005. p 27-28). 

O termo é utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, 

intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo (bully) ou grupo de indivíduos, 

com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo (ou grupo de indivíduos) incapaz 

de se defender. Na literatura, ainda pode ser identificado este fenômeno pela expressão 

“assédio moral ou psicológico” ou, em língua espanhola, o termo “acoso moral ou 

acoso escolar” 

Bulling é ainda definido por Silva (2008) como um conjunto de atitudes 

agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotada por 

um ou mais alunos contra outros. Os mais fortes utilizam os mais frágeis como meros 
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objetos de diversão e prazer, cujas “brincadeiras” têm como propósito maltratar, 

intimidar, humilhar e amedrontar, causando dor, angústia e sofrimento às suas vítimas. 

Parar Middelton-Moz e Zawadski (2007), o bullying é definido como um ato 

cruel e deliberado de intimidação com intenção de adquirir poder e controle sobre outra 

pessoa, que deixa suas vítimas com sensações intensas de vulnerabilidade, medo, 

vergonha ou baixa auto-estima, o que é corroborado por Olwes (2004, p. 13) quando o 

mesmo expressa: 

“Uma acción negativa es aquella em la que alguien inflige 
intencionalmente (o intenta infligir) um dano o malestar a 
outro. Las acciones puden consistir en  contactos físicos, 
palabras o gestos crueles, o em la exclusión del grupo. Para 
considerar estas acciones como bullying es necessário que 
exista um desequilíbrio de fuerz de poder. Es decir, el bullying 
solo se da em el marco de uma relación asimétrica em la 
víctima tiene dificultades para defender-se”. 
 

Trata-se de um fenômeno epidêmico que afeta estudantes, pais e professores no 

mundo inteiro sendo encontrado em toda e qualquer escola, não estando restrito a 

nenhum tipo específico de instituição: primária ou secundária, pública ou privada, rural 

ou urbana. 

Compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que 

ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), 

causando humilhação, sofrimento psíquico e físico, dor e angústia, e executadas dentro 

de uma relação desigual de poder. Portanto, os atos repetidos entre iguais (estudantes) e 

o desequilíbrio de poder são as características essenciais que tornam possível a 

intimidação da vítima. 

Um exemplo desta prática ocorreu em Fernandópolis-SP, onde dois alunos de 

uma escola estadual receberam uma punição da justiça por bater, dando vários pontapés 

em um garoto de dez anos. De acordo com o Juiz da infância e Juventude, Evandro 

Pelarin, esses adolescentes, um de 15 e o outro de 16 anos de idade, tinham uma turma 
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que agia para humilhar e agredir outros adolescentes. De acordo com o histórico 

escolar, eles faziam uma armadilha, uma isca com uma figurinha no chão e as crianças 

que se abaixavam para pegar eram agredidas (Bom dia São Paulo, 2009). 

Segundo Middelton-Moz e Zawadski (2007), no inicio da infância, o bullying 

geralmente é aleatório. Os alvos são escolhidos na juventude e na idade adulta. Os 

bullies sempre encontram alguma coisa de seu interesse em uma pessoa: ser gorda 

demais, magra demais, usar óculos, trabalhar bem, andar de cadeira de rodas, usar roupa 

inadequada, ser passiva ou independente demais, a origem étnica, o sexo,a religião, a 

origem socioeconômica ou a orientação sexual diferente, gostar do chefe, ser simpático, 

ser quieto, etc. 

De acordo com o Jornal Hoje exibido no dia 21 de setembro de 2009, um 

menino de nove anos foi agredido pelos colegas e ficou ferido com uma lesão no 

pescoço. A justificativa para esta agressão foi ele ser gago. A família conta que o garoto 

já havia sido agredido outras vezes pelo mesmo motivo, ser gago, e que a professora 

revelou a mãe do garoto que ele não conversava dentro da sala de aula, provavelmente 

por medo de tentar falar alguma coisa e ‘eles tirarem sarro da cara dele. ’ 

Estudo realizado no Centro Regional de Atenção aos Maus-tratos na Infância 

(CRAMI 2000) revelou que a violência física é a mais notificada, estando presente em 

58% dos casos. É seguida pela negligência e violência psicológica, cada uma 

representando 34,5% e, por último, a violência sexual aparece em 29% das notificações. 

Na forma pura, a violência psicológica é a menos identificada, 4%, e cada uma das 

demais modalidades representam cerca de 10%. 

Outro exemplo da prática do Bullying ocorreu em 2004 com um aluno de 18 

anos de uma escola de Taiúva, no interior de São Paulo,  que feriu oito pessoas com 

disparos de um revólver calibre 38, suicidando-se em seguida. Este jovem sofria 
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agressões psicológicas, recebia repetidamente apelidos humilhantes por ser 

obeso (Jornal Hoje, 2007). 

Resultados de uma pesquisa realizada pela Abrapia (Associação Brasileira 

Multiprofissional de Proteção à Criança e ao Adolescente, 2003) envolvendo 5875 

estudantes de 5a a 8a séries, de onze escolas localizadas no município do Rio de 

Janeiro, revelou que 40,5% desses alunos admitiram ter estado diretamente envolvidos 

em atos de Bullying, naquele na; sendo 16,9% alvos; 10,9% alvos/autores e 12,7% 

autores de Bullying.  

Estudos citados por Freire (2006) mostram que os alunos do gênero masculino 

são os mais envolvidos em situações de maus-tratos, particularmente no que respeita aos 

agressores. Embora as diferenças não sejam tão evidentes quando se trata das vítimas, 

são também os alunos deste gênero as vítimas mais freqüentes. Geralmente, as alunas–

vítimas são maltratadas indiscriminadamente por colegas de ambos os gêneros, 

enquanto que é mais raro os alunos serem maltratados por alunas. Também é referido 

que os alunos-vítimas são em geral maltratados por colegas mais velhos. As crianças 

com deficiências, integradas no ensino regular, são particularmente afetadas. Muitas 

vezes, a sua aparência ou o seu padrão de comportamento são diferentes dos das outras 

crianças e isso constitui a partida de um fator de risco (Whitney, Smith, & Thompson, 

1998). Olwes (2004, p. 17) legitima estas afirmações quando expressa: 

 

El acoso em forma de agresiones físicas era más comum entre 
los chicos. Por el contrario, lãs chicas utilizaban 
mayoritariamente conductas de acoso más sutiles e indirectas 
tales como calumniar, estender rumores y manipular a los 
amigos com el fin de conseguir el rechazo y la exclusión de um 
miembro por parte del grupo. De todas formas, ela coso de tipo 
verbal era el más frecuente ento em chicos como em chicas. 
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Como se pode verificar, as crianças e adolescentes que sofrem bullying, 

dependendo de suas características individuais e de suas relações com os meios em que 

vivem em especial as famílias, poderão não superar, parcial ou totalmente, os traumas 

sofridos na escola. Poderão crescer com sentimentos negativos, especialmente com 

baixa auto-estima, depressivas, tornando-se adultos com sérios problemas de 

relacionamento. Poderão assumir, também, um comportamento agressivo. Mais tarde 

poderão vir a sofrer ou a praticar o BULLYING no trabalho (Workplace BULLYING). 

Em casos extremos, alguns deles poderão tentar ou chegar a cometer suicídio. 

Para os autores, aqueles que praticam bullying contra seus colegas poderão levar para a 

vida adulta o mesmo comportamento anti-social, adotando atitudes agressivas no seio 

familiar (violência doméstica) ou no ambiente de trabalho.  

Para Silva (2008) o autor do bullying, o líder do grupo agressor costuma ser o 

indivíduo que apresenta características compatíveis com a personalidade psicopática, o 

que é corroborado com estudos realizados em diversos países que já sinalizam para a 

possibilidade de que autores de bullying na época da escola venham a se envolver, mais 

tarde, em atos criminosos ou de delinqüência. As testemunhas também se veem afetadas 

por esse ambiente de tensão, tornando-se inseguras e temerosas de que possam vir a se 

tornar as próximas vítimas. 

De acordo com Trautmann (2008), as agressões da violência tipo bullying 

costumam ocorrer no pátio da escola, por ser este um lugar onde não há supervisão de 

um adulto, e na sala de aula com ou sem a presença do professor; É costumeiro ocorrer 

agressões verbais. 
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1.2.2 Perfil do Bully, dos vítimados e dos espectadores 

Os atores do Bullying (Bullys) são aqueles que se valem de sua força física ou 

habilidade psicoemocional para aterrorizar os fracos e indefesos. São prepotentes, 

arrogantes e estão sempre metidos em confusões e desentendimentos. Utilizam várias 

formas de maus-tratos para se tornarem populares, dentre elas as “zoações”, os apelidos 

pejorativos, expressões de menosprezo e outras formas de ataques, inclusive os físicos. 

Podem ser alunos com grande capacidade de liderança e persuasão, que usam de suas 

habilidades para submeter outro(s) ao seu domínio. Fante e Pedra (2008). 

Segundo Olweus (2004), as vítimas são pessoas submissas e passivas que 

possuem como características: 

• Prudência, sensibilidade, tranquilidade, introversão/reserva e timidez; 
• Ansiosos, inseguros, infelizes, com baixa auto-estima; 
• Depressivos e apresentam tendência a ideação suicida; 
• Geralmente tem um único bom amigo e preferem se relacionar com 

adultos do que com pessoas da sua idade 
• Os meninos, normalmente, apresentam porte físico menor do que os 

meninos de sua idade. 
 

 

Existe ainda outro tipo de vítima, aqueles alunos que agem impulsivamente, com 

um padrão de respostas ansiosas e agressivas, provocando os colegas e atraindo contra 

si reações agressivas contra as quais não consegue lidar com eficiência. São pessoas 

imaturas, estudantes com dificuldade de concentração, de leitura e escrita que se 

comportam a provocar sentimentos de irritabilidade e tensão aos que estão ao seu redor. 

Alguns podem ser hiperativos, irritadiços, irrequietos, buliçosos, dispersivos, ofensores, 

intolerantes e de costumes irritantes. Silva (2008) e Olweus (2004). 

Diante desta explanação sobre as características da vítima que provoca a 

agressividade, frisamos a relevância de estudos referentes a esta questão, posto que este 
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comportamento provocador frente às características destes sujeitos, pode-se pensar que 

se trata de uma pessoa com transtorno hiperativo, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade ou outro transtorno psíquico. 

Os espectadores representam a maioria dos alunos de uma escola. Eles não 

sofrem e nem praticam bullying, mas sofrem as suas conseqüências, por presenciarem 

constantemente as situações de constrangimento vivenciadas pelas vítimas. Muitos 

espectadores repudiam as ações dos agressores, mas nada fazem para intervir. Outros as 

apoiam e incentivam dando risadas, consentindo as agressões. Outros fingem se divertir 

com o sofrimento das vítimas, como estratégia de defesa. Esse comportamento é 

adotado como forma de proteção, pois temem tornarem-se as próximas vítimas. Silva 

(2008). 

Diante desta tela, percebe-se que todos os alunos em contexto escolar estão 

implicados neste fenômeno. A violência permeia a interação intra e exogrupo, de forma 

a trazer consequências desastrosas e prejudiciais à saúde física, psíquica e emocional. 

 

1.2.3 O bullying e suas consequências 

O bullying é um fenômeno que vem sendo amplamente disseminado nas escolas 

entre os alunos, causando traumas psicológicos, estresse, depressão, baixa auto-estima, 

baixo rendimento escolar, doenças psicossomáticas, transtornos mentais e 

psicopatologias graves. 

Silva (2008) afirma que o medo constante e repetitivo bloqueia a agressividade e 

o bom funcionamento mental, prejudicando as funções de raciocínio, abstração, 

interesse por si mesmo e pelo aprendizado, além de estender-se a outras faculdades 

mentais ligadas à auto-percepção, concentração, auto-estima e capacidade de 
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interiorização. Dentre as reações do estresse, julgamos mais prejudiciais aos estudantes 

as sensações corporais desagradáveis, sentimentos e emoções descontroladas tais como:  

• Taquicardia; 
• Sudorese; 
• Diurese; 
• Dor de cabeça; 
• Mal estar generalizado; 
• Sensação de sufocação; 
• Cólicas; 

 
 

Fante e Pedra (2008) complementam estes dados relatando que o bullying traz 

consequências psicológicas, pode trazer prejuízo para o desenvolvimento da inteligência 

e da capacidade de aprendizagem, compromete a socialização tanto nesta fase quanto na 

vida adulta, comprometendo também o contexto profissional das vítimas, como também 

gera problemas para os atores. O autor do bullying, normalmente, apresenta baixo nível 

acadêmico, dificuldade de adaptação às regras escolares e sociais, resultando déficit de 

aprendizagem e desinteresse pelos estudos.  

Em João Pessoa-PB, um aluno de uma escola privada ameaçou a escola onde 

estudava através de cartas anônimas e criou um perfil no Orkut (Ciberbullying) onde 

aparecia numa foto armado e fazendo ameaças por ser, segundo ele vítima de bullying.   

Nas cartas, o jovem dizia ser vítima de bullying há cerca de três anos, sendo alvo de 

violência psicológica (intimidação e um apelido) e também física. Queria providências 

da direção da escola para diminuir seu sofrimento. 

Segundo o G1 (2009), o colégio chegou a realizar um trabalho no qual seus 

coordenadores passaram de classe em classe explicando o que era bullying e pedindo 

que as vítimas procurassem a direção  a fim de apontar os autores das agressões. Como 

não conseguiu resolver o problema, posto que as ameaças continuavam, a escola pediu 

ajuda à polícia que instalou detectores de metais e reforçou a segurança.  

• Náuseas; 
• Vômitos; 
• Diarréia; 
• Pensamentos destrutivos; 
• Ideias de vingança; 
• Ideias de suicídio 
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O aluno confessou as ameaças à direção da escola e passou a ser acompanhado por 

psicólogos; contudo, um ano mais tarde, este mesmo jovem se encharcou de gasolina e 

fingiu seu próprio sequestro, gravando vídeos para simular que seria perseguido por um 

suposto grupo de alunos numa forma de vingança. Bem editada, a montagem leva a crer 

que o jovem era um dissidente do grupo e que o motivo do rompimento seria ter 

denunciado à polícia um plano do grupo de realizar um atentado que não foi 

concretizado na escola, solicitando também uma lei nacional de combate ao bullying. 

Nesta, tela percebe-se que o bullying é um tipo de violência que está cada vez 

mais próximo a nossa realidade, é um fenômeno da globalização que pode proporcionar 

às vítimas, espectadores e agressores a adoção de comportamentos anti-sociais ou 

delinquentes (o envolvimento em gangues, brigas, tráfico, porte ilegal de armas, abuso 

do álcool e drogas) na vida escolar, doméstica e em seu local de trabalho. 

Isto posto, verifica-se a necessidade de uma maior exploração, conhecimento 

acerca do fenômeno, assim como a criação de estratégias para seu reconhecimento, sua 

erradicação e sua prevenção. 
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2. A DEPRESSÃO 

2.1 Desenvolvimento sócio-histórico da depressão 

Depressão é um termo originado do latim, composto pelas palavras “de” (baixar) 

e “premere” (pressionar), isto é “pressionar para baixo”. Este termo foi introduzido 

através dos debates sobre melancolia no século XVIII, contudo passou a ser mais 

utilizado pelos médicos psiquiatras no século XIX (Sá, 2005). 

Os primeiros delineamentos da conceituação são encontrados na Bíblia. Segundo 

Coutinho e Saldanha (2005); a história de Saul, descrita no I livro de Samuel, conta que 

aquele, ao ser nomeado rei por seu pai, tomou decisões incorretas e precipitadas. Por 

esse motivo, foi punido por Deus e por seu progenitor, sendo substituído no trono. 

Revoltado, voltou as costas para o criador do universo e desde então, passou a ser 

afligido por demônios através de uma dor imensa e uma tristeza profunda. 

Coutinho e Saldanha (2005), revelam que a mitologia grega relata histórias e 

casos de pessoas cujo sofrimento associa-se a males da alma, caracterizando uma época 

em que os homens não questionavam o órgão doente, mas qual Deus ofendido que 

punia até enlouquecer aqueles que os ofendiam ou Lhe desobedeciam. Como por 

exemplo, a descrição feita por Homero na Ilíada acerca do sofrimento depressivo de 

Ájax. 

De acordo com Sá (2005), foi a partir do séc XIX, com o desenvolvimento da 

medicina, das normatizações teóricas científicas, que a depressão assumiu um novo 

estatuto, o corpo em detrimento da alma. Deste então, a depressão é considerada mais 

do que castigo dos deuses. Leva-se também em consideração os fatores psíquicos, 

orgânicos, hereditários e sócio-culturais, sendo considerado, inclusive, seu caráter 

químico: a falta de serotonina e noradrenalina no cérebro. 
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Atualmente, segundo Coutinho (2005), a palavra depressão é uma constante no 

cotidiano, integrante do conhecimento do senso comum em diferentes grupos e 

sociedades. E sua conceituação assemelha-se com a visão do mundo antigo, uma 

doença. Hipócrates declarava ser a depressão uma doença, essencialmente cerebral, 

que deveria ser tratada com remédios orais; e a questão primordial entre os médicos 

que o seguiam era sobre a natureza humoral do cérebro e a formulação correta desses 

remédios orais (Solomon, 2002). 

Coutinho e Saldanha (2005) referem que foi a partir desta contextualização 

histórica da depressão que várias teorias nasceram a fim de explicar esta patologia, 

desde teorias baseadas na possessão demoníaca da alma, teoria psicodinâmica, teoria 

em respostas à inserção e separação, teoria do aprendizado comportamental, teoria 

cognitiva, teoria biopsicossocial e as explicações baseadas na fisiopatologia genética 

ou neurológica. 

 

2.2 TEORIAS EXPLICATIVAS 

2.2.1 Explicações Psicodinâmicas 

De modo geral, as teorias psicanalíticas associam a depressão à perda do objeto, 

à necessidade de aprovação externa e à internalização de sentimentos hostis,como 

expressa Coutinho (2005): 

 Reação às perdas (rejeição da pessoa amada, decepção, luto, perda de estima, perda 

de status, perda do apoio moral) - a pessoa deprimida reage a essas perdas 

intensamente, isso porque a situação atual traz de volta os temores de uma perda 

anterior, ocorrida no período da infância. Por algum motivo, as necessidades de 

afeição e cuidado do indivíduo não foram suficientemente satisfeitas na infância. 

Assim uma perda em uma fase posterior de sua vida faz com que o indivíduo regrida 

a seu estado de impotência e dependência, próprio da perda original. 
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 Necessidade de aprovação externa – a auto-estima de uma pessoa propensa à 

depressão depende, primariamente, das fontes externas, isto é, da aprovação e apoio 

de outros. Quando esses apoios fracassam, o indivíduo pode entrar em um estado de 

depressão. 

 Internalização de sentimentos hostis- as pessoas propensas à depressão aprendem 

a reprimir seus sentimentos hostis, porque temem afastarem de si aqueles dos quais 

depende para obtenção de apoio; quando algo sai errado, elas internalizam sua raia e 

culpam-se. 

 
2.2.1.1 Explicações da Aprendizagem 
 

De acordo com Miller (2003), Albert Bandura forneceu explicação com sua 

Teoria do Aprendizado Social, onde se postula que o comportamento, incluindo a 

depressão, pode ser compreendido ao observar-se as interações entre as pessoas e o 

ambiente e como as pessoas aprendem a partir da observação dos outros. 

 
 
2.2.1.1.1Explicações Cognitivas 
 

De acordo com os estudiosos cognitivos, grande parte da nossa realidade é 

construída por nossos pensamentos e pelo modo como acreditamos que sejam as coisas 

(Miller, 2003). 

Beck, Rush, Shaw, e Emery, (1979/1997), retratam estas explicações da 

construção da realidade a partir dos nossos pensamentos, com sua teoria da Tríade 

cognitiva. Esta teoria diz que a forma como o indivíduo pensa e age nas diversas 

situações de sua vida é ditada por esta tríade cognitiva (visão de si mesmo, do mundo e 

de seu futuro). Para estes autores, o indivíduo depressivo sente e se comporta a partir de 

percepções negativas e distorcidas a cerca de si mesmo, do mundo e de seu futuro. 
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Corroborando com este pensamento, Holmes (2001) revela que os indivíduos 

deprimidos têm cognições negativas e que eles prestam atenção e recordam, 

seletivamente, material depressivo. Apesar de não existir evidências fortes de que 

cognições negativas causam níveis clínicos dessa doença, sabe-se que essas cognições 

negativas podem  não só predispor os indivíduos, quando estão sob estresse, como 

também servir para manter o indivíduo no estado depressivo. 

2.2.1.1.1.1 Explicações Fisiológicas 

 

Do ponto de vista fisiológico, segundo Holmes (2001), a depressão é 

considerada como originária de um baixo nível de atividade neurológica, nas áreas do 

cérebro que são responsáveis pelo prazer. Isso é atribuído à diminuição dos níveis de 

norepinefrina ou serotonina.  

Esses neurotransmissores, norepinefrina ou serotonina, de acordo com Miller 

(2003), estão relacionados com a depressão e para diminuir este estado é necessária a 

ingestão de drogas inibidoras de reabsorção destes neurotransmissores. Posto que, 

acredita-se que o aumento do nível de serotonina alivia diretamente a depressão, assim 

como aumenta a disponibilidade de norepinefrina ao estabelecer rotas interligadas no 

cérebro. 

2.3 ETIOLOGIA 

 

O transtorno depressivo possui uma etiologia multifatorial, composta por fatores 

de ordem biológica, genética e psicossocial. Os fatores biológicos associam a depressão 

a causas físicas ou orgânicas, isto é, pode ocorrer, secundariamente, em relação a 

determinadas doenças físicas, ou em relação a determinados medicamentos. Um grande 
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número de estudos relata várias anormalidades nos metabólitos das aminas biogênicas 

(noradrenalina, serotonina), no sangue, urina e líquor de pacientes com transtornos do 

humor (Kaplan, Sadock e Greeb, 1997). 

Do ponto de vista genético, os estudos de Coutinho (2005), têm demonstrado 

que a depressão possui uma maior frequência em pessoas com antecedentes familiares. 

Abreu (2003) acrescenta a este dado que na depressão psicótica, bem como o distúrbio 

bipolar, o risco de ser herdado é maior. 

Kaplan, Sadock e Greeb, 1997 referem que é impossível excluir efeitos 

psicossociais no desenvolvimento dos transtornos do humor. 

As mulheres são mais suscetíveis à depressão do que os homens, o que indica 

causas, possivelmente, genéticas para esse transtorno, se considerarmos as diferenças 

sexuais e ignorarmos as culturais e educacionais. Essa explicação fica reforçada quando 

se tem informação de que essa maior incidência no sexo feminino é significativa, depois 

da puberdade (Vieira, 2008). Sendo este período onde ocorrem as mudanças hormonais 

(menstruação), percebe que pode haver uma facilitação biológica, ligada aos níveis de 

certos hormônios femininos associados com a depressão, bem como ao fato de que o 

cérebro da mulher processa a informação emocional de modo ligeiramente diferente do 

cérebro do homem, o que pode aumentar o risco de incidência (Abreu, 2003). 

No que se refere ao campo psicossocial, sabe-se que são vários os fatores que 

podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Uma perda significativa, uma 

doença crônica, conflitos de relacionamento, uma mudança brusca de estilo de vida, a 

aposentadoria e dificuldades financeiras; estão entre exemplos bastantes frequentes 

capazes de desencadear a doença (Coutinho 2001, 2003, 2005). 
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2.4 DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DA DEPRESSÃO 

2.4.1 Diagnóstico 

Segundo o DSM - IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 

4ª edição) os seguintes critérios são utilizados para o diagnóstico da depressão: 

 Estado deprimido: sentir-se deprimido a maior parte do tempo; 
 Anedonia: interesse diminuído ou perda de prazer para realizar as atividades de 

rotina; 
 Sensação de inutilidade ou culpa excessiva; 
 Dificuldade de concentração: habilidade frequentemente diminuída para pensar e 
 concentrar-se; 
 Fadiga ou perda de energia; 
 Distúrbios do sono: insônia ou hipersonia, praticamente, diárias; 
 Problemas psicomotores: agitação ou retardo psicomotor; 
 Perda ou ganho significativo de peso, na ausência de regime alimentar; 
 Ideias recorrentes de morte ou suicídio. 

 
De acordo com o número de itens respondidos, afirmativamente, o estado 

depressivo pode ser classificado em três grupos: 

1) Depressão menor: 2 a 4 sintomas por duas ou mais semanas, incluindo estado 
deprimido ou anedonia; 

2) Distimia: 3 ou 4 sintomas, incluindo estado deprimido, durante dois anos, no 
mínimo; 

3) Depressão maior: 5 ou mais sintomas por duas semanas ou mais, incluindo estado 
deprimido ou anedonia. 

 

Segundo o manual de classificação de doenças mentais- CID-10 (1994), a 

depressão é definida a partir dos graus: leve, moderado ou grave. O paciente 

apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade; 

alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da 

capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga importante, mesmo após um 

esforço mínimo; com presença de problemas do sono e diminuição do apetite; uma 

diminuição da auto-estima e da autoconfiança e frequentemente ideias de 

culpabilidade e ou de indignidade, mesmo nas formas leves. O humor depressivo varia 
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pouco de dia para dia ou segundo as circunstâncias e pode se acompanhar de sintomas 

ditos “somáticos", por exemplo, perda de interesse ou prazer, despertar matinal 

precoce várias horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da 

depressão, lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e 

perda da libido.  

Na depressão ou grau leve acontece geralmente após um acontecimento 

estressante corroborando para o rebaixamento do humor que oscila junto com  

sensação de ansiedade.  No grau moderado, o paciente passa a ter um rebaixamento do 

humor persistente, com manifestação de sintomas físicos. E no grau severo a pessoa 

apresenta os mesmos sintomas com mais intensidade e com agravamento de delírios e 

alucinações, podendo colocar sua vida em risco.  

Para ser diagnosticada com depressão, a pessoa deve apresentar pelos menos 

dois dos três primeiros sintomas. A presença de quatro sintomas indica um episódio 

ligeiro; de seis, episódio de gravidade moderada; de oito, episódio grave, segundo 

Coutinho e Saldanha (2005).  

Mayo (2004), caracteriza a depressão por diversos sinais e sintomas: 

 Tristeza persistente; 

 Irritabilidade; 

 Ansiedade; 

 Perda de interesse ou de prazer na vida; 

 Mudanças de hábitos alimentares; 

 Mudança no padrão de sono; 

 Cansaço e perda de energia; 

 Negligência com responsabilidades ou com cuidados pessoais; 

 Diminuição de concentração, de atenção e de memória; 

 Mudanças extremas de humor; 

 Sentimento de impotência; 

 Sentimento de desesperança; 
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 Sentimentos de menos valia e de culpa; 

 Pensamentos negativos constantes; 

 Sintomas físicos que não reagem a tratamentos; 

 Aumento do uso de álcool ou de outras drogas; 

 Pensamento de morte ou suicídio. 

 
A depressão apresenta ainda sintomas que a mascara (Bahls, 2002; Coutinho, 

2001, 2005; Dutra, 2002), como: 

  
 Ataques de raiva,  
 Comportamentos delinquentes, 
 Hostilidade,  
  Auto-agressão,  
 Constante exposição a situações de risco,  
 Uso de drogas,  
 Queixas proeminentes de dor crônica,  
 Obesidade e letargia  

 
 

2.4.2 Classificação  
 

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2006), a depressão pode ser 

classificada quanto a sua gravidade, etiologia ou sintomatologia em três níveis: leve, 

moderada e grave ou severa. 

No nível leve, apresenta dois dos sintomas: humor deprimido, perda de interesse 

(anedonia), falta de energia e mais dois dentre os expostos anteriormente (CID-10). Na 

moderada, apresenta dois dos sintomas a seguir e mais três dos sintomas descritos no 

CID-10 (1994): humor deprimido, perda de interesse (anedonia), com a presença de 

dificuldade do indivíduo em executar suas funções. E, na classificação grave ou severa, 

o indivíduo apresenta dois dos sintomas: humor deprimido, perda de interesse 

(anedonia), falta de energia e pelo menos mais quatro dentre os sintomas descritos no 
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CID-10 (1994), podendo apresentar também sintomas psicóticos, como delírios e 

alucinações. 

E como causas para o acometimento desta patologia, Coutinho (2005) citando 

Ey et al. (1981) traz fatores endógenos (crise melancólica sintomática da psicose 

maníaco-depressiva) e influência de fatores exógenos (emoções, esgotamento, conflitos, 

isto é, acontecimentos provenientes do meio), aliados a uma predisposição da 

personalidade de base – estados depressivos reativos ou neuróticos, apontando a 

existência também de fatores psicogênicos, os quais têm como causa um estado 

permanente de estresse e causas relacionadas aos grupos em estados-limites. 

Dado corroborado por Miller (2003), quando o mesmo relata que a causa da 

depressão pode ser classificada como endógena, exógena ou reativa. A depressão 

endógena é motivada por algo “interior” à pessoa ou por uma causa biológica. 

Normalmente não há um antecedente significativo que precipita o episódio endógeno. É 

uma depressão associada a sintomas basicamente físicos, como problemas de sono, 

mudança de apetite e fadiga. Posto ser caracterizado por componentes biológicos pode 

ocorrer episódios múltiplos.  

Dalgalarrondo (2000) define esta classificação como um tipo de depressão onde 

predominam os sintomas classificados como endógenos, de natureza mais 

neurobiológica, mais independente de fatores psicológicos. Segundo ele, os sintomas 

típicos são: anedonia; hiperatividade geral; tristeza vital; lentidão psicomotora; perda de 

apetite e de peso corporal; sintomas mais intensos pela manhã, melhorando ao longo do 

dia; insônia terminal (indivíduo acorda de madrugada e não consegue mais dormir); 

diminuição da latência do sono REM (inversão da arquitetura do sono); ideação de 

culpa.  
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A depressão exógena de acordo com Miller (2003) é causada por acontecimentos 

externos como perdas importantes, humilhação pública ou dificuldades crônicas de lidar 

com o estresse. É a chamada depressão reativa ou situacional, que está associada a 

sintomas ligados ao pensamento ou sentimento, incluindo sensação de inutilidade, 

desânimo e incapacidade de concentrar-se. 

Definição defendida também por Coutinho (2005) quando menciona que a 

depressão reativa refere-se ao tipo de depressão desenvolvida como uma reação a um 

fator estressor externo, representando uma associação entre fatores precipitantes 

internos e externos; e formas moderadas dessa patologia. Uma forma de depressão 

entendida como um sofrimento psíquico e/ou dor moral desencadeada por uma situação 

ou acontecimento desagradável que interfere, significativamente, na diminuição da 

qualidade de vida, na produtividade e capacitação social do indivíduo. 

Quanto aos sintomas, a depressão pode ser classificada em neurótica ou psicótica. 

Segundo Abreu (2003), a depressão neurótica se caracteriza por apresentar, pelo menos, 

cinco dos itens a seguir: perda do interesse ou falta de motivação; demora em responder 

aos estímulos prazerosos; piora dos sintomas pela manhã; agitação ou retardamento 

psicomotor; significativa perda de peso; resposta anterior a terapias biológicas (como 

terapia eletro convulsiva) ou a medicamentos antidepressivos, durante um episódio 

anterior com sintomas desencadeantes similares. 

Já a depressão psicótica, segundo Dalgalarrondo, (2000), é um tipo grave que 

ocorre associado aos sintomas depressivos, um ou mais sintomas psicóticos, como 

delírios de ruína ou culpa, delírio hipocondríaco ou de negação de órgãos e alucinações 

com conteúdos depressivos.  
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2.5 TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 
 
 

De acordo com Mayo (2004) existem várias opções para o tratamento da 

depressão, desde o medicamentoso às psicoterapias. Os medicamentos são utilizados 

para influenciar a atividade cerebral: 

 Inibindo a recaptação dos neurotransmissores, permitindo com que estes passem 

mais tempo nas sinapses, ativos e enviando mensagens; 

 Bloquear alguns receptores químicos sujeitos à ação dos neurotransmissores, 

evitando que o neurônio receba certas mensagens pelo neurônio transmissor; 

 Inibir as enzimas oxidase monoamina, que quebram os neurotrasmissores. Essa 

inibição mantém mais neurotransmissores nas sinapses, onde podem continuar a 

se ligar aos neurônios receptores. 

 

O Ministério da Saúde (Brasil, 2006) retrata que aproximadamente ⅔ das 

pessoas com episódio depressivo melhoram com o primeiro antidepressivo. E que existe 

um prazo de pelo menos duas semanas para o medicamento começar a fazer efeito, 

sendo de seis meses a duração mínima do tratamento completo. 

Outra maneira para tratar a depressão é a adoção de psicoterapia conciliada com 

tratamento medicamentoso. A psicoterapia é um tipo de tratamento que consiste em 

escutar, falar, lidar com os pensamentos, emoções e mudanças de comportamentos 

(Mayo, 2004, p 87).  

Existem vários tipos de intervenções como a psicanalítica, a psicoterapia de 

grupo, psicoterapia breve, terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia familiar, 

psicoterapia de casal, a bioenergética, a psicoterapia centrada na pessoa, dentre outras. 
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2.6 RELAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO, ADOLESCÊNCIA E 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Durante muitos anos, a depressão foi considerada uma manifestação rara na 

adolescência, com formas atípicas de expressão e como resultante de uma suposta 

evolução favorável da crise da adolescência.. Atualmente, sabe-se que a depressão na 

adolescência ocorre com significativa frequência (Sukiennik, Segal, Salle, Piltcher, 

Teruchkin e Preussler, 2000).  

A preocupação com este transtorno em crianças e adolescentes só surgiu a partir 

do século XX, com estudos realizados por Pinel e Esquirol. Visto que até a década de 

1970 muitos psiquiatras questionavam a existência deste quadro em adolescentes, pois 

eram influenciados pela teoria psicanalítica de Freud, (1958) e a teoria da 

personalidade de Erickson (1956), que via a adolescência como um período “normal 

de crises” (Outeiral, 1994). 

Dado corroborado por Jatobá e Bastos (2007) reflete que a depressão; embora 

frequentemente não reconhecida, é comum nessa faixa etária, sendo necessário ampliar 

os estudos sobre depressão em adolescentes em razão da gravidade da doença, aos 

danos que ela causa à saúde dos indivíduos e a sua incidência crescente. Posto que na 

adolescência a depressão é muitas vezes vista como uma característica normal do 

desenvolvimento, o que torna especialmente problemático estabelecer os limites do 

transtorno depressivo (Sukennik e Salla, 2002). 

De acordo com Bahls (2002), o interesse científico pela depressão em crianças e 

adolescentes é bastante recente, sendo o seu reconhecimento oficial datado em 1975 

pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA (NIMH) e na Europa. 
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O autor acima citado revela, ainda, que a manifestação da depressão em 

adolescentes costuma apresentar sintomas semelhantes aos dos adultos, mas também 

características fenomenológicas que são típicas do transtorno depressivo nesta fase da 

vida. 

Essas premissas são corroboradas por Coutinho (2005) quando a autora diz que a 

manifestação da sintomatologia depressiva ocorre de forma distinta nas diferentes 

faixas etárias, pelo fato da idade modificar a freqüência dos sintomas e a 

expressividade sintomatológica em seu conjunto. 

Muitos dos sintomas descritos pelo DSM – IV e pelo CID-10 estão presentes no 

transtorno depressivo em adolescentes, contudo, como reportam Bahls (2002) e 

Coutinho (2001, 2005), existem algumas singularidades sintomáticas no transtorno 

depressivo nesta etapa do desenvolvimento:  

Adolescentes deprimidos não estão sempre tristes; apresentam-
se principalmente irritáveis e instáveis, podendo ocorrer crises 
de explosão e raiva em seu comportamento. Apresentam, 
ainda, perda de energia, apatia e desinteresse importante, 
retardo psicomotor, sentimentos de desesperança e culpa, 
perturbações do sono, principalmente hipersonia, alterações de 
apetite e peso, isolamento e dificuldade de concentração. 
Outras características próprias desta fase são o prejuízo no 
desempenho escolar, a baixa auto-estima, as ideias e tentativas 
de suicídio e graves problemas de comportamento, 
especialmente o uso abusivo de álcool e drogas (BAHLS, 
2002. p.6; Coutinho, 2001,2005, p.45). 

 

Miller (2003) acrescenta que os sintomas de depressão são listados em relação à 

fase do desenvolvimento: 

BEBÊS  Sem resposta ao falar com eles ou tocá-los; nunca 
sorriem ou choram, ou podem chorar com muita 
freqüência, sendo difícil acalmá-los; 

 Incapazes de ganhar peso (que não seja consequência de 
outra enfermidade); 

 Sem motivação nas brincadeiras; 
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 Problemas para comer ou dormir; 
 Distúrbios digestivos (constipação/diarréia) 
 Inquietos, excessivamente sensíveis a barulhos ou ao 

toque. 
CRIANÇAS  Tristeza persistente, negatividade, reclamação de tédio 

crônico, falta de iniciativa; 
 Desobediência constante; 
 Facilmente se frustram, choram frequentemente, baixa 

auto-estima, excessivamente sensíveis; 
 Incapacidade de prestar atenção, lembrar ou tomar 

decisões, distrai-se facilmente, esquecem o que estavam 
pensando; 

 Problemas de alimentação e de sono; 
 Urinam na cama, tem constipação, diarréia, 

impulsividades, estão sujeitos a acidentes; 
 Preocupação ou medo crônico; 
 Grande constrangimento; 
 Fala ou movimentos corporais lentos; 
 Sintomas físicos como tontura, dor de cabeça, dor de 

estômago, dores nos braços ou pernas, ato de roer as 
unhas (que não sejam consequências de outras causas 
médicas); 

 Pensamento sobre suicídio ou tentativas de realizá-lo. 
 

ADOLESCENTES  Sintomas físicos como tontura, dor de cabeça, dores nos 
braços ou nas pernas por causa de tensão muscular, 
problemas digestivos (que não sejam consequências de 
outras causas médicas); 

 Tristeza persistente, negatividade, irritabilidade; 
 Raiva ou acessos de raivas incontroláveis; 
 Excesso de auto-crítica, culpa injustificada, auto-estima 

baixa; 
 Incapacidade de concentrar-se, pensar, ordenar, lembrar 

de coisas ou tomar decisões. 
 Fala ou movimentos corporais lentos ou hesitantes; 
 Perda de interesse em atividades outrora prazerosas; 
 Pouca energia, fadiga crônica, morosidade; 
 Alteração do apetite, perda ou ganho de peso flagrante, 

padrões anormais de alimentação; 
 Preocupação crônica, excesso de medo; 
 Interesse por temas relacionados à morte em livros, 

músicas, desenhos; conversa repetidamente sobre a 
morte, fascinação por armas/facas; 

 Pensamentos, planos ou tentativa suicidas. 
Figura 1- Sintomas da depressão em relação ao desenvolvimento. Mayo, pag. 34-35 
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Mayo (2004) revela que: 
 

 
 A depressão ocorre em 1 entre 33 crianças, e em 1 entre cada 8 adolescentes nos 

Estados Unidos, ou seja, 3% de crianças e/ou adolescentes são deprimidos. 
 A partir do primeiro episódio de depressão, o indivíduo, seja criança ou 

adolescente, tem uma chance 50% maior de sofrer outro episódio nos 5 anos 
seguintes. 

 Dois terços dos jovens com doenças mentais não têm o tratamento devido. 
 O suicídio ocupa o terceiro lugar como causa de morte entre jovens de 15-24anos, 

e o sexto lugar como causa de morte de crianças de 5 a 15 anos. 
 O índice de suicídios de crianças e jovens entre 5 e 24 anos triplicou desde 1960 

 
 

Tenha-se em vista que a adolescência é uma fase onde o indivíduo depara-se 

com várias situações novas e pressões sociais, sendo necessário aprender a lidar com as 

dificuldades e se adaptar diariamente ao mundo moderno que vem se tornando cada vez 

mais complexo, competitivo, exigente.  

Nesta fase onde as mudanças biológicas, psíquicas, emocionais e 

comportamentais fazem com que o adolescente seja visto como um ser que vivencia a 

crise normal da adolescência, muitas vezes, é considerado um período naturalmente 

depressivo, devido à correspondência que existe entre as alterações de humor e esta fase 

de desenvolvimento (Claudino, Cordeiro & Arraiga, 2006).  

É importante que os professores, pais ou responsáveis observem atentamente o 

seu adolescente, enxergando além de uma visão patologizante, uma vez que a 

adolescência possui uma perspectiva sócio-histórica e, só é possível compreender este 

indivíduo na sua totalidade, na sua inserção social (Bock, 1996). 

Miller (2003) acrescenta que a escola é um lugar importante para perceber a 

presença da depressão em crianças e adolescentes, posto ser o aprendizado a principal 

tarefa destes indivíduos. O autor descortina a depressão dizendo que quando um 

episódio depressivo se manifesta, provavelmente será acompanhado por problemas no 
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desempenho acadêmico e no funcionamento social, com comportamentos preocupantes, 

incluindo a violência na escola.  

Para Miller (2003), uma criança/adolescente com depressão é uma criança que 

está sempre sozinha e é alvo de gozação como piadas ou comentários de seus colegas, 

fazendo com que não se sinta parte do grupo. São indivíduos solitários que exacerbam 

seu isolamento e frequentemente sentem que todos estão observando-os, pensando 

como são pessoas fracassadas. Sentimentos estes que levam a mais reclusão e 

depressão.  

Sendo a instituição familiar e escolar os ambientes onde os adolescentes passam 

a maior parte do seu tempo, desenvolvendo-se, aprendendo as normas educacionais e 

culturais, elaborando representações sociais que Lhe auxiliam na atribuição de sentido 

que orientam seus comportamentos, com o aporte teórico das representações sociais de 

Serge Moscovici (1961/ 1978), busca-se compreender o comportamento violento, tipo 

bullying e a depressão em adolescentes no contexto escolar, desvelar o enlace entre as 

causas que levam adolescentes a desenvolverem comportamentos de violência-bullying, 

como também as causas que levam os adolescentes a permanecerem vítimas deste 

fenômeno e da depressão. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ADOLESCÊNCIA 

 
A palavra adolescência vem do latim ad (para) e olescer (crescer), que significa 

“condição ou processo de crescer, apto a crescer”. Entretanto, também significa 

adoecer, pois deriva da palavra adolescer, que significa enfermar. Assim sendo, essa 

etapa da vida compõe-se de duas possibilidades, aptidão para crescer física e 

psicologicamente, e de sofrimento emocional pelas transformações biológicas e 

cognitivas (Outeiral, 1994). 

 É um período da vida do ser humano onde a personalidade está se modificando 

em busca de uma maturidade. Um momento de luto pela perda das características 

infantis e de alterações de comportamentos diante de uma personalidade em formação. 

Como expressa: 

 

Tanto as modificações corporais incontroláveis como os 
imperativos do mundo externo, que exigem do adolescente 
novas pautas de convivência, são vividos no começo como uma 
invasão. Isto leva a reter, como defesa, muitas de suas 
conquistas infantis, ainda que também coexista o prazer e a 
ânsia de alcançar um novo status. Também o conduz a um 
refúgio em seu mundo interno para poder relacionar-se como 
seu passado e, a partir daí, enfrentar o futuro. Estas mudanças, 
nas quais perde a sua identidade de criança, implicam a busca de 
uma nova identidade, que vai se construindo num plano 
consciente e inconsciente (Aberastury & Knobel 1981, p. 13-
14). 
 
 

 Para Kaplan, Sadock & Greeb (1997), a adolescência é um estágio de início e 

duração variáveis. Um período situado entre a infância e a idade adulta, caracterizado 

por profundas alterações do desenvolvimento biológico, psicológico e social. 

A adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é o período 

da vida a partir do qual surgem as características sexuais secundárias e onde se 
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desenvolvem os processos psicológicos e os padrões de identificação, que evoluem da 

fase infantil para a adulta. WHO (2000). 

 É divida em três períodos; um período inicial, ocorrendo entre onze e quatorze 

anos de idade; o intermediário dos quatorze aos dezessete anos de idade e a tardia, dos 

dezessete aos vinte anos de idade. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, localiza este estágio da vida do ser humano nas idades 

entre doze e dezoito anos. Aberastury & Knobel  (1981). 

 Por se tratar de um período que pode variar de indivíduo para indivíduo, por ter 

encontrado discordâncias na literatura a respeito da idade que corresponde este estágio e 

por causa do instrumento escolhido para a efetivação desta pesquisa, considerar-se-á 

adolescente os sujeitos com idades entre doze e dezoito anos. 

É um período de intensas modificações no desenvolvimento humano, marcado 

por alterações biológicas da puberdade e relacionado à maturidade biopsicossocial do 

indivíduo. Desse modo, é identificado como um período de crise, pela experiência de 

importantes transformações mentais e orgânicas capazes de proporcionar manifestações 

peculiares em relação ao comportamento normal para a faixa etária. Jatobá e Bastos 

(2007). 

Becker (1987) considera a adolescência como uma etapa evolutiva do ser 

humano. Nela culmina todo processo maturativo biopsicossocial do indivíduo. Por isto, 

não se pode compreendê-la separando os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e 

culturais, pois eles são indissociáveis e é justamente o conjunto de suas características 

que formam o fenômeno da adolescência. 
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Segundo Aberastury & Knobel (1981), toda adolescência tem, além de 

característica individuais, as características do meio cultural, social e histórico. E se 

caracteriza por: 

 

• Busca de si mesmo e de uma identidade;  
• Tendência grupal; 
• Necessidade de intelectualizar e fantasiar; 
• Crises religiosas, que podem ir desde o ateísmo mais intransigente até o 

misticismo mais fervoroso;  
• Deslocalização temporal, onde o pensamento adquire as características de 

pensamento primário;  
• Evolução sexual manifesta, que vai do auto-erotismo até a heterossexualidade 

genital adulta;  
• Atitude social reivindicatória com tendências anti ou associais de diversas 

intensidades; contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, 
dominada pela ação, que constitui a forma de expressão conceitual mais típica 
deste período de vida;  

• Separação progressiva dos pais  
• Constantes flutuações de humor e estado de ânimo. 

 

Diante do exposto, percebe-se que a adolescência é uma etapa da vida do ser 

humano onde ocorrem muitas transformações, onde tudo é vivido intensamente, assim 

como as mudanças de opiniões, ideias, comportamentos e humor.  

 Aberastury & Knobel (1981), afirmam, ainda, que é importante considerar 

também o âmbito social e não só as transformações psicobiologias sofridas pelos 

adolescentes, dizendo que o meio também determinará as novas possibilidades de 

identificações na formação da identidade e condutas deste ser. Também a constelação 

familiar é a primeira expressão da sociedade que influi e determina grande parte da 

conduta do adolescente. 

  Tendo isto em mente, os autores Aberastury & Knobel (1981), dizem que a 

severidade com que se tenta reprimir os adolescentes pode favorecer a uma agravação 

dos conflitos causados pela transição que estão vivenciando, propiciando o 



50 
 

desenvolvimento de personalidades e grupos sociais anormais. E o que deveria levar ao 

amadurecimento pode, ao invés disso, implicar em violência. 

Percebe-se, então, que a adolescência abre a porta para um novo mundo, que traz 

consigo importantes mudanças, não apenas acerca da imagem do indivíduo, das novas 

cognições e sentimentos, mas também no modo de interação com as pessoas. 

 

4. TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

4.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS – EXPLANAÇÕES ACERCA DE SUA 

HISTÓRIA 

 

A teoria das representações sociais (T. R. S.) foi desenvolvida na psicologia 

social por Serge Moscovici em 1961, com a publicação de sua tese de doutorado, “La 

Psychanalyse: son image et son public”.  

Com este trabalho, Moscovici pretendia compreender como os conceitos da 

psicanálise estavam sendo difundidos e representados pela sociedade francesa da época, 

como uma teoria científica é consumida, transformada e utilizada pelo homem e como o 

homem constrói esta realidade (Moscovici, 2003; Vala, 2006). 

No Brasil, as Representações Sociais surgiram a partir dos anos 80, com a 

tradução da tese de Moscovici para o Inglês e com a vinda ao Brasil de Denise Jodelet, 

que definiu as T. R. S. como uma modalidade de conhecimento elaborada e partilhada, 

com um objetivo prático e contribuindo para a construção de uma realidade comum a 

um conjunto social (Arruda, 2002; Jodelet, 2001; Vala, 2006). 

Trata-se da compreensão de um fenômeno particular dos nossos dias, a difusão e 

apropriação do conhecimento científico, das suas teorias e conceitos pelo homem 
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comum e conhecer os processos através dos quais os indivíduos em interação social 

constroem teorias sobre os objetos sociais, que tornam viáveis a comunicação e a 

organização dos comportamentos (Vala, 2006). 

De acordo com Melo e Gouveia (2001), para elaborar sua teoria, Moscovici 

(1961) se apoiou nas reflexões de Durkheim (1978) concernentes às representações 

coletivas e às representações individuais, bem como nos trabalhos de Lévy-Bruhl, na 

teoria da liguagem de Saussure (1916), em parte da teoria piagetiana e na teoria 

sociointeracionista de Vygostsky.  

Moscovici pretendia redefinir os problemas e conceitos da psicologia social a 

partir da teoria das representações sociais, contrapondo-se à perspectiva individualista 

ou psicologista e, sobretudo, comportamentalista da psicologia social norte-americana. 

(Sá, 1998). 

Inspirado pelo conceito de representações coletivas do sociólogo Émile 

Durkheim, Moscovici desenvolve sua teoria modificando o pensamento de que os 

indivíduos que compõem a sociedade seriam portadores e usuários das representações 

coletivas estáticas e passivamente herdados. Colocando, em sua teoria, o indivíduo com 

um papel ativo, autônomo na construção da sociedade que vive em constantes 

mudanças, destacando, assim, a dinamicidade das R.S.  

Para Moscovici (1961/1978), as representações sociais são uma teoria 

psicossociológica, implicada não apenas no individual, psicológico, mas também no 

social, em ideologias, contextos históricos e culturais, posto que é na vida com os outros 

que pensamento, sentimento e motivação humanos desenvolvem-se. 

Observa-se, então, que as R. S estão presentes na interação social de forma 

tangível; circulando, entrecurzando-se e cristalizando-se entre as pessoas, através de 
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palavras e/ou gestos, que impregnam a maioria das relações estabelecidas, nos objetos 

que são produzidos ou consumidos e nas comunicações que se estabelecem (Moscovici, 

2003). 

As Representações Sociais são, então, definidas por Moscovici (2003) como um 

fenômeno comum em todas as sociedades, que formam um conjunto de conceitos, 

proposições e explicações, criado na vida cotidiana no decurso da comunicação 

interindividual, resguardando as funções de formação de condutas, orientação na 

comunicação e comportamentos e, ainda, as funções identitária e justificadora (Abric, 

1998). Deste modo, as representações sociais apresentam um objetivo prático que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

 
 

4.2 FORMAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

A formação das representações sociais abrange os processos sociocognitivos de 

objetivação e ancoragem (Moscovici, 2003). A objetivação caracteriza-se por tornar 

palpável o que é abstrato, transformando um esquema conceitual em imagem de uma 

coisa empiricamente identificável. A ancoragem significa o processo através do qual se 

faz possível uma integração do novo ou desconhecido numa rede de categorias usuais 

de pensamento (Álvaro & Garrido, 2006). 

A objetivação, segundo Moscovici (2003), une a ideia de não-familiaridade com 

a de realidade e torna-se a verdadeira essência da realidade. Objetivar é descobrir a 

qualidade icônica de uma ideia ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma 

imagem. 

De acordo com Vala (2006), a objetivação diz respeito à forma como se 

organizam os elementos constituintes da representação e ao percurso através do qual 
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tais elementos adquirem materialidade e se formam expressões de uma realidade vista 

como natural. É um processo organizado sob três condições estruturantes: construção 

seletiva, esquematização estruturante e naturalização. 

• Construção seletiva – as informações, crenças e ideias acerca de um objeto da 

representação sofrem um processos de seleção e descontextualização. O que está 

em causa é a formação de um todo relativamente coerente, implicando que 

apenas uma parte da informação disponível acerca do objeto seja útil. O 

processo de seleção e reorganização dos elementos relativos a um objeto não é 

neutro ou aleatório, mas tem subjacentes normas e valores. Neste sentido, as 

representações podem ser consideradas como uma expressão do que Piaget 

enunciou como pensamento sociocêntrico- elas exprimem e servem interesses e 

valores grupais. 

• Esquematização- para Moscovici, a segunda etapa da objetivação corresponde à 

organização dos elementos a sua esquematização estruturante. Esquema ou nó 

figurativo são conceitos a que recorre este autor para evocar o fato de as noções 

básicas, que constituem uma representação, encontrarem-se organizadas de 

forma a constituírem um padrão de relações estruturadas. Por exemplo, no caso 

da representação da psicanálise são retidas quatro noções-chave: consciente, 

inconsciente, recalcamento e complexo. As relações entre o inconsciente e o 

consciente são vistas como conflituais, e é no quadro desse conflito que ganham 

sentido o recalcamento e os complexos e que toma forma uma nova teoria 

psicanalítica. Importa, ainda, acentuar que as relações entre conceitos, 

enunciados pela esquematização estruturante, revestem uma dimensão imagética 

ou figurativa. A cada elemento de sentido corresponde uma imagem, o que 

permite a materialização de um conceito ou de uma palavra. A figuração dos 
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esquemas ou a sua dimensão icônica é uma das hipóteses mais interessantes 

desta abordagem do processo de objetivação, e permite compreender a nova 

etapa deste processo: a naturalização. 

• Naturalização- O que agora se acentua é o fato de os conceitos retidos no 

esquema figurativo e as respectivas relações constituírem-se como categorias 

naturais e adquirirem materialidade. Não só o abstrato se torne concreto através 

de sua expressão em imagens metáforas, como o que era percepção se torna 

realidade, tornando equivalentes a realidade e os conceitos. O senso comum é 

aqui descrito como antinominlista:a cada palavra corresponde um objeto e a 

cada imagem tem a sua contrapartida na realidade 

A ancoragem, segundo Moscovici (2003), é um processo que transforma algo 

estranho, perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o 

compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. 

Corroborando com Moscovici, Vala (2006) diz que o processo de ancoragem se 

refere à assimilação de um objeto novo por objetos já presentes no sistema cognitivo. 

Estes objetos são âncoras que vão permitir construir a representação do novo objeto. 

(Vala, 2006).  

Este processo, a ancoragem, de acordo com Cabecinhas (2004), transcorre 

precedendo a objetivação, onde qualquer tratamento da representação do objeto 

necessita de experiências anteriores e esquemas já estabelecidos e após a objetivação, 

atuando como função social das representações, momento em que a compreensão do 

objeto contribui para o estabelecimento das relações sociais.  

Para Vala (2006) o processo de ancoragem refere-se à assimilação de um objeto 

novo por objetos já presentes no sistema cognitivo, sendo os objetos pré-existentes 

situados como âncoras que vão permitir a construção da representação do novo objeto. 
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Dito isto, para este autor estudar o processo de ancoragem significa inventariar as 

âncoras que sustentam uma representação. 

Nesta tela, para que as objetivações e ancoragens, isto é, para que as R S se formem 

faz-se necessário que os elementos que tratam do objeto da representação estejam 

circulando entre os indivíduos através dos diversos sistemas de comunicação social. 

Posto que, de acordo com Moscovici (2003), é muito importante que isso se dê de 

forma comunicativa e difusiva, pois não há outros meios, com exceção do discurso e 

dos sentidos que ele contém, pelos quais as pessoas e grupos sejam capazes de se 

orientar e se adaptar a tais coisas Moscovici (2003). 

 
Vala (2006) traz três sistemas de comunicação social: a propaganda, a propagação e 

a difusão. 

 
• O sistema de difusão - caracteriza-se por não se dirigir a um público, mas a 

uma pluralidade de públicos. As mensagens sobre um objeto organizam-se com 

base numa multiplicidade de quadros de referência, na medida em que ignoram 

as diferenciações sociais e dirigem-se a indivíduos intermutáveis.  

• A propagação - é uma modalidade de comunicação que se dirige a um público 

particular, reflete uma visão bem organizada do mundo e tem subjacente um 

quadro de referências conhecido e aceito pelo grupo. A sua função é harmonizar 

o objeto da comunicação com os princípios que fundam a especificidade do 

grupo. 

• A propaganda - oferece uma visão claramente clivada do mundo, salientando e 

alimentando relações sociais de conflito. As mensagens revestem aqui uma 

função claramente instrumental, visam à persuasão. 
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Neste sentido, a Teoria das Representações Sociais reconhece a importância da 

comunicação enquanto fenômeno que possibilita convergir os indivíduos numa rede de 

interações em que o que é individual pode se tornar social, e o social individual.  

Para Moscovici, cada indivíduo elabora e utiliza a representação social de um 

objeto relacionando com a identidade social do grupo ao qual ele pertence. Portanto, as 

representações sociais se diferenciem conforme os conjuntos sociais dentro dos quais 

elas são elaboradas. E essa elaboração se faz, de acordo com Moscovici (2003), através 

dos processos denominados por ele de objetivação e ancoragem. 

Segundo Vala (2006), o processo de objetivação diz respeito à forma como se 

organizam os elementos constituintes da representação, que torna o abstrato em 

concreto. A partir de uma construção seletiva, onde o objeto é selecionado, uma 

esquematização na qual se construirá um núcleo figurativo, sendo cada um 

correspondente a uma imagem e a uma naturalização que é a fase onde o que era antes 

apenas uma imagem e um conceito, torna-se agora real. 

De acordo com o autor supracitado, o processo de ancoragem é dividido em função 

de integração da novidade, onde se atribui um sentido ao desconhecido (assimilação); 

na função de interpretação da realidade, destacando a instrumentalização do saber 

(acomodação) e na função de orientação das condutas e das relações sociais, onde se 

poderão compreender as condutas. 

Percebe-se, então, que a representação social é uma atividade cognitiva que possui 

caráter construtivo, surgindo a partir da comunicação entre os sujeitos que enfatizam e 

expressam o que é significante à sua experiência no meio social e de acordo com as 

normas institucionais, ideológicas, Históricas e culturais que os cercam. 
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Diante disto, o aporte das Representações Sociais tornou-se imprescindível para 

o estudo, ‘Bullying e Depressão no Contexto Escolar: Um Estudo Psicossociológico’, 

pois, é na relação com o outro, de acordo com o grupo de pertença, que as 

representações são construídas. Neste sentido, busca-se a apreensão dessas 

representações sobre os fenômenos, Bullying e Depressão, construídas pelos 

adolescentes dentro do ambiente escolar. 

 

5. BULLYING, DEPRESSÃO E ADOLESCÊNCIA – POR UM OLHAR DA 

TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 Nos últimos tempos, os fenômenos bullying e depressão têm se apresentado 

como objetos de relevância social e, nas palavras de Sá (1998), de espessura cultural, os 

quais são foco das conversações compartilhadas no decurso do cotidiano nos mais 

diversos grupos de afiliação. 

No universo dos adolescentes, especificamente, a depressão e o bullying 

galgaram atenção privilegiada, uma vez que tais objetos sociais tornaram-se 

indissociáveis no tocante à representação elaborada por esses atores sociais no contexto 

do seu grupo de pertença. Assim, como atividade incessante, os adolescentes constroem 

e reconstroem representações sociais que Lhe auxiliam de forma prática na realidade, 

orientando na comunicação e na formação de conduta (Jodelet, 1989).  

Entretanto, apesar de se perceber no dia a dia a existência da formação dessas 

representações sobre tais construtos, percebe-se também, nos últimos anos, escasso 

conhecimento científico sobre o bullying a partir do enfoque das representações sociais 

(Bernardini, 2008). Em relação aos estudos sobre a depressão à luz dessa teoria têm-se 
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conhecimentos dos trabalhos desenvolvidos por (Coutinho, 2001, 2003, 2005, 2006, 

2007 e 2009), conforme ilustrado no tópico subseqüente. 

Depressão e Representações Sociais 

 

A depressão, especificamente à luz da teoria das representações sociais, tem sido 

amplamente estudada por Coutinho (op. cit)  nas diferentes fases do desenvolvimento 

humano. Em tais estudos, a depressão foi estudada nas mais diversas fases do 

desenvolvimento humano, o que reflete uma proposta de olhar mais dinâmico sobre a 

problemática.  

Em 2001/2005, Coutinho realizou uma investigação acerca das representações 

sociais da depressão elaboradas por crianças com e sem indicativo de sintomatologia 

depressiva. Para tanto, utilizou como instrumento de screening o Inventário de 

Depressão Infantil (CDI), e em seguida fez uso da Técnica de Associação Livre de 

Palavras, Entrevistas semi-estruturadas, do Desenho-estória com Tema e do Rorschach 

Temático. Através da análise dos dados, a autora percebeu que as representações sociais 

da depressão elaboradas por diferentes grupos com e sem depressão foram objetivado 

como um sofrimento psíquico por elementos como tristeza, dor e separação, enquanto 

que o ser depressivo foi representado como uma pessoa nervosa, que chora e não 

interage. 

Seguindo essa perspectiva, ao estudar a depressão no coletivo de crianças e 

idosos, a autora realizou um estudo em escolas públicas e privadas, grupos de 

convivência para idosos, instituições hospitalares e sócio-educativas na cidade de João 

Pessoa, PB, em 2003.  
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Nos estudos desenvolvidos observou-se  nas representações dos atores sociais 

elementos figurativos como: a tristeza e a morte, oriundos de situações traumáticas, 

carências existenciais, isolamento social e sentimentos de rejeição. Desse modo, 

percebe-se que os atores sociais apreenderam suas representações não apenas pelo 

conhecimento teórico e normativo, mas também pelo conjunto de problemas imediatos 

que se defrontam na vida cotidiana. 

As representações sociais do transtorno depressivo também foram alvo de 

investigação no estudo de Santana (2007). Neste, os participantes foram idosos 

vinculados a instituições de curta e longa permanência, onde se observou que 

considerando-se os resultados de ambos os grupos, as representações sociais da 

sintomatologia da depressão foram ancoradas  nas esferas psicoafetivas e orgânicas, 

relacionados diretamente com a realidade social do contexto e das instituições onde se 

encontravam inseridos os participantes da pesquisa. Desta maneira, independente das 

diferenças individuais e/ou grupais, a depressão foi representada figurativamente como 

sendo sinônimo de doença, tristeza e sofrimento. 

Saraiva (2007) realizou sua investigação utilizando um tipo específico da 

depressão, a pós parto, objetivando apreender as representações sociais desta patologia 

elaboradas por mães puérperas com e sem sintomatologia. Tais representações 

denotaram uma aproximação com a concepção de depressão descrita tradicionalmente 

pela nosologia psiquiátrica, bem como em elementos particulares da sua cultura 

regional, mostrando a riqueza do saber compartilhado pelas mães puérperas acerca da 

depressão. 

No grupo de jovens adultos, Fonseca (2007), a partir de um enfoque 

psicossociológico, investigou a depressão sob o ponto de vista dos estudantes 

universitários dos cursos de Psicologia e Medicina. A forma como os participantes 
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representaram a doença foi diferenciada: para os estudantes do primeiro curso, foram 

evidenciados os fatores emocionais, enquanto para os do segundo grupo os fatores 

orgânicos foram mais comumente apontados como determinantes da depressão. 

Ainda com relação à temática da depressão, com o intento de estudar a 

depressão no grupo de adolescentes, Barros et. al. (2006) apreendeu as representações 

sociais da depressão elaboradas por adolescentes inseridos no contexto escolar do 

ensino médio. Os resultados indicaram que os grupos apresentaram algumas 

dissonâncias, sendo a mais significativa delas relacionadas às causas da depressão. Os 

adolescentes da escola pública atribuíram esta patologia a causas mais voltadas à 

dimensão psicossocial, objetivadas em fatores concretos oriundos das inibições sociais e 

econômicas. Diferentemente, os adolescentes da escola privada atribuíram às causas da 

depressão a dimensões afetivas e psicológicas. 

Em consonância com esses achados, um estudo foi desenvolvido por Monteiro, 

Coutinho e Araújo (2007) acerca da depressão elaboradas por adolescentes com e sem 

sintomatologia depressiva no contexto do ensino médio em escolas públicas e privadas. 

Os resultados indicaram que as representações sociais elaboradas pelos estudantes sem 

sintomatologia objetivam a depressão na morte e na dor, ao passo que os adolescentes 

com sintomatologia depressiva basearam-se na solidão e na droga. Esses resultados 

sugerem que a depressão pode interferir negativamente no cotidiano, nas atividades 

escolares, na auto-estima e na sociabilidade na adolescência. 
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O Bullying sob o prisma das Representações Sociais 

As representações sociais do bullying tem sido pouco investigadas pela literatura 

especializada. Apesar de ser um fenômeno antigo, o bullying vem sendo mais 

amplamente pesquisado nos dias atuais, por isto encontra-se poucas referências sobre 

este tema. Dentre os poucos estudos realizados encontra-se o de Olweus, D. (2004); 

Fante (2005); Middelton-Moz, J. Zawadaski, M. L. (2007); Fante & Pedra (2008); 

Santos (2009); Bittencourt & et al. (2009) . Contudo, estes estudos não são 

desenvolvidos numa perspectivas teórica/metodológica das representações sociais. 

Mas num aspecto os autores estão de acordo: a ocorrência de violências no 

ambiente escolar vem se alastrando assustadoramente, tornando o bullying uma 

epidemia mundial e um grave problema social. Com efeito, para detê-lo faz-se mister o 

comprometimento de toda uma rede social, capaz de envolver diretores, professores, 

alunos, pais e responsáveis. 

Tendo em vista esta escassa literatura sobre o tema, nosso estudo buscou estudar 

o bullying e a depressão com base na Teoria das Representações Sociais, posto as 

convergências e idiossincrasias de cada fenômeno dentro do universo escolar do ser 

adolescente. 

O bullying e a depressão são fenômenos que eclodem no mesmo período, na 

década de 70, uma época considerada como a década do Individualismo, de crise para 

países como os EUA (crise do petróleo que levou os EUA a recessão em 1973) e o 

Brasil (crescimento acelerado da inflação) e do uso de drogas como o ecstasy no embalo 

das festas hippies, punk e dance music. 

Sendo o adolescente um ser em desenvolvimento biopsicossocial, que de acordo 

com Minayo e Souza (2003) é metaforicamente associado a uma esponja que toma para 

si tudo o que se encontra em evidência, isto é, tudo o que é difundido pela moda.   
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O cenário patologizante da violência no contexto escolar difundido pela mídia e 

(re)elaborado pelos adolescentes de todo o mundo, Kodato em 2004 procurou investigar 

representações sociais de violência, em escolas públicas buscando entender os processos 

da indisciplina, da agressividade e da crueldade que acabam por manietar o processo de 

produção de conhecimento e a gestão do equipamento educativo. Neste estudo o autor 

verificou que 20% dos professores referem brigas entre alunos e professor, mas 

atribuem as causas da violência a fatores externos enquanto que 50% dos alunos 

referem violência nas suas famílias e comprometimento com reprodução da violência 

dentro da escola. 

Corroborando com este estudo, Seixas em 2005, com seu estudo intitulado 

‘Violência escolar: metodologias de identificação dos alunos agressores e/ou vítimas’ 

verificou que 66% de sua amostra demonstrou se perceber em  situações de provocação 

e  maltrato entre pares, sendo que 12% se colocando no papel de provocadores e nunca 

de provocados, 54% dos sujeitos que se auto-percebendo como vítimas, 30% destas 

vítimas passivas às agressões enquanto que 24% com comportamento reativo a 

provocação. 

Enquanto que Assis, Avanci, Santos, Malaquias & Oliveira em 2004 como o 

estudo sobre violência e as representações sociais na adolescência no Brasil mostraram 

que a representação social que o indivíduo tem de si próprio na adolescência está 

associada à experiência de violência no universo relacional. Este estudo aponta que 

crianças e adolescentes que sofrem violência das pessoas que amam possivelmente 

estão mais ameaçadas pela vulnerabilidade, o que as tornaria mais suscetíveis à 

violência em outros âmbitos sociais.  



63 
 

Isto quer dizer que o papel do adolescente no contexto de violência na escola 

provavelmente encontra-se relacionado com a aprendizagem da violência dentro do 

contexto familiar destes jovens.  

Maldonado e Williams (2005) reforçam este dado revelando que o 

comportamento agressivo das crianças na escola pode ser entendido como “um pedido 

de ajuda” das mesmas, já que a apresentação de comportamento agressivo pode ser 

considerado um indicador de que a criança se encontra em situação de risco, frente à 

exposição à violência severa. 

Assis, Avanci, Santos, Malaquias & Oliveira (2004) afirmam que o fenômeno da 

violência, tanto em sua gênese quanto no seu desdobramento, envolve aspectos 

individuais e sociais, o que exige uma intervenção integral.   

Desta forma, de acordo com os autores acima citados, cabe aos profissionais que 

se deparam cotidianamente com essas crianças e adolescentes sensibilizar-se com suas 

amargas histórias e acreditar no poder de superação desses seres que sofrem, 

oferecendo-lhes proteção e um atendimento eficiente, demonstrando apreço e 

compreensão pela sua pessoa e oficializando a denúncia. Só assim a violência poderá 

ser atenuada e poderão ser subtraídos os fatores de risco que deterioram gravemente a 

vida. 

Segundo Santos (2009), a falta de consciência, a aceitação e o silêncio 

costumam fazer com que sejamos surdos e cegos em relação à dor vivenciada por 

milhares de pessoas, vítimas do fenômeno bullying, tornando-as prisioneiras da tristeza 

e da depressão. 

  Em outras palavras, por apresentarem similitudes em suas manifestações, 

estando a sintomatologia depressiva presente nas conseqüências que a violência bullying 
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traz para os envolvidos – vítima, espectador e agressor, e presente também como 

característica de personalidade dos sujeitos envolvidos nesta dinâmica da violência,  

posto que a vítima é alvo do bullying muitas vezes por ter na sua personalidade 

características encontradas na sintomatologia depressiva e o agressor pode apresentar 

personalidade sociopata e/ou desvio de contuda,  acredita-se que o bullying e a 

depressão são construtos que podem, em suas implicações, transcender do nível 

individual, atingindo indubitavelmente o tecido social (Lopes Neto, 2005; Fante & 

Pedra, 2008).  

Em face dessas considerações aqui apresentadas, este trabalho se propõe a 

estudar a interface entre esses objetos de investigação (bullying e depressão) e o 

universo de adolescentes escolares a partir do olhar da Teoria Moscoviciana das 

Representações Sociais (Moscovici, 2003). Tal proposta de investigação foi consolidada 

por se reconhecer que o bullying reflete consequências danosas às pessoas envolvidas 

com o problema, podendo, inclusive, confluir para um quadro depressivo ou, ainda, 

emergir quando da presença de indicativo de sintomatologia depressiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METÓDO 

 



66 
 

2 MÉTODO 

2.1 Tipo de Estudo 

 Trata-se de um estudo de campo, em uma abordagem multimétodos de cunho 

qualitativo e quantitativo.  

2.2 Lócus 

A pesquisa foi realizada em escolas das redes pública e privada da cidade de 

João Pessoa - PB. Sendo as escolas localizadas na zona sul da cidade. A escola privada 

representada por adolescentes da classe econômica média e pública por alunos de classe 

econômica baixa, que além do ensino escolar também contam com o ensino 

profissionalizante (computação e hotelaria) oferecidos pela escola no turno da tarde. 

2.3 Participantes  

 Participaram desse estudo adolescentes de doze a dezoito anos de idade, de 

escolas públicas e privadas de João Pessoa.  

2.4 Amostra 

A amostra não-probabilística foi escolhida por conveniência, amostragem 

intencional, a partir dos contatos prévios com os diretores, professores, os alunos e seus 

pais.  

2.5 Instrumentos 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram  utilizados cinco instrumentos: um 

questionário sócio-demográfico; o teste Associação livre de Palavras (Di Giácomo, 

1982); Childrens Depression Inventory (CDI) elaborado por Kovacs (1997); Escala de 

Violência Escolar (Escala de Acoso Escolar Percebido - AEP) de Manga, Abella, 
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Barrio, & Álvarez, 2007 e a escala Scriped-Cartoon Narrative Bullying (Almeida, del 

Barrio, Marques, Gutiérrez & van der Meulen, 2001). 

 

2.5.1 Descrição dos Instrumentos 

2.5.1.1 O questionário sócio-demográfico 

O questionário, de acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), é a forma mais 

usada para coletar dados, pois possibilita medir com mais exatidão o que se deseja. 

Sendo necessário estabelecer, com critério, as questões mais importantes a serem 

propostas e que interessam ser conhecidas, de acordo com os objetivos. 

Com fins de construir um perfil da amostra, nesse estudo, o questionário teve as 

seguintes questões: 

 Escola  

 Idade 

 Série 

 Sexo 

 Religião  

 Você já foi reprovado de ano?  

 Com quem você mora?  

 Quantos irmãos você tem?  

 

2.5.1.1.2 O teste Associação livre de Palavras (TALP)  

  É um tipo de investigação aberta que se estrutura na evocação de respostas dadas 

a partir de um estímulo indutor, o que permite colocar em evidência universos 

semânticos de palavras que agrupam determinadas populações (Coutinho, 2001). 

 Trata-se de uma técnica que antecedeu, por mais de meio século, ao grande 

número de testes projetivos. Foi desenvolvida por Jung (1905), sendo utilizada 
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amplamente pela psicanálise e pela psicologia clínica até os dias atuais. A partir da 

década de 80, foi adaptada para o estudo das representações sociais, sendo 

experimentada e validada como teste em várias pesquisas dentro da área (Giácomo, 

1982; Coutinho, 2003). 

 O teste foi utilizado a fim de serem estudadas as representações sociais 

espontaneamente partilhadas pelos membros de um grupo social (Fonseca & Coutinho, 

2005). Tendo como objetivo apreender a percepção da realidade de um grupo social a 

partir de uma composição semântica preexistente. 

 Para sua aplicação, foi solicitado que os participantes escrevessem no papel as 

cinco primeiras palavras que lhe vinham à mente ao ouvirem a palavra indutora ou 

estimulo indutor. No presente estudo, esses estímulos foram: “Depressão”, “violência 

escolar”; e “Eu mesmo”. Este último estímulo foi usado com a finalidade de verificar-se 

como se encontra a auto-percepção dos adolescentes em relação ao bullying e à 

depressão. 

 

2.5.1.3 Childrens Depression Inventory (CDI)  

O Inventário de Depressão Infantil (CDI) foi elaborado por Kovacs em 1977 

com o objetivo de detectar a presença e a severidade do transtorno depressivo em 

crianças. Este instrumento foi adaptado do Beck Depression Inventory (BDI) para 

adultos. Aplica-se em crianças e adolescentes, situados na faixa etária dos sete aos 

dezessete anos, constando de vinte e sete itens na sua forma original, podendo ser 

aplicado de forma individual e coletiva. Tem sido utilizado enquanto instrumento de 

screening na identificação de crianças e adolescentes com alterações afetivas, alterações 
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de humor, capacidade hedônica, funções vegetativas, auto-avaliação e outras condutas 

interpessoais. 

Neste estudo, foi utilizada uma forma de CDI adaptada e normatizada por 

Gouveia, Barbosa, Almeida e Gaião (1995) em uma população paraibana. Nesta versão, 

o CDI é composto por vinte itens tendo cada um três alternativas de respostas. Cada 

resposta do instrumento possui valor correspondente que varia de 0 a 02, sendo o 

somatório total dos valores das respostas o escore a ser considerado. Seguindo os 

critérios de validação do instrumento, a pesquisa adotará o ponto de corte 17 para 

delimitação dos sujeitos com sintomatologia depressiva.  

2.5.1.4 Escala de Violência Escolar (Escala de Acoso Escolar Percebido - AEP) 

Este instrumento; elaborado por Manga, Abella, Barrio, & Álvarez em 2007; é 

uma escala tipo Likert de 1 (nunca) a 5 (muito frequentemente), composta por oito itens 

que avaliam a percepção da violência, tipo bullying, na escola. Com ela pode-se 

verificar a frequência de ocorrência do Bullying ou acoso vivenciadas ou percebidas 

pelos grupos estudados. Neste estudo, esta escala foi utilizada para a medição do 

contato com o bullying e, após estas análises estatísticas, poder correlacionar com o 

outro fenômeno, a depressão. 

2.5.1.5 Scriped-Cartoon Narrative Bullying  

  Este instrumento de avaliação psicológica construído por Almeida, del Barrio, 

Marques, Gutiérrez & van der Meulen em 2001, contém 15 cartões para meninos e 15 

cartões para meninas com ilustrações que envolvem situações neutras e de vitimização 

no contexto escolar.  

 Esses cartões foram apresentados em uma sequência fixa e ordenada, de forma 

individual aos participantes do estudo e com a finalidade de apreender as 
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Representações Sociais que os adolescentes constroem a partir da visualização dos 

cartões sobre o Bullying no contexto escolar. Foi solicitado que os mesmos escrevessem 

uma história sobre o que eles viam nos cartões. Para isto, foi entregue uma folha de 

papel e a instrução: “Conta-me, o que pensas que acontece nesta história, desde o 

principio até o fim”, possibilitando assim, avaliar o conhecimento individual e a 

compreensão do contexto da vitimização. Por fim, foi solicitado que cada adolescente 

respondesse a entrevista padronizada do Scriped-Cartoon Narrative Bullying, composta 

por quatro questões para, desta forma, fazer uma apreensão das representações mentais 

acerca do bullying e avaliar as condutas adaptativas diante de situações de bullying.  

2.6 Procedimentos 

Para a coleta dos dados foram aplicados os referidos instrumentos, frisando a 

não existir respostas certas ou erradas e a importância em se conhecer o que o 

pensamento dos participantes diz a respeito das questões a serem respondidas.  

Para tanto, foi realizado o levantamento do número de alunos em cada série e, 

junto com a direção da escola e com os professores, foram escolhidos os horários de 

aulas mais propícios de forma a não atrapalhar o desenvolvimento letivo do alunado. 

A abordagem dos adolescentes ocorreu em sala de aula. Após as devidas 

informações quanto aos procedimentos éticos e ao sigilo referente à identificação de 

cada participante, foram dadas informações acerca do estudo, esclarecendo questões 

relativas ao caráter voluntário da participação. 

Em seguida, deu-se a aplicação dos instrumentos na ordem anteriormente 

descrita (o questionário sócio-demográfico, o Teste Associação livre de Palavras, o 

instrumento rastreador da depressão- Childrens Depression Inventory -CDI, a Escala de 
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Acoso Escolar Percebido – AEP e o instrumento projetivo, Scriped-Cartoon Narrative 

Bullying). 

 

2.6.1 Questionário Sócio-demográfico 

No início dos instrumentos foram realizadas questões (idade, série, sexo, 

religião, se o aluno já foi reprovado de ano, quantas vezes e em qual disciplina, com 

quem mora e quantos irmãos possui) para a construção do perfil dos participantes que a 

partir de contingenciamentos com os outros instrumentos nos forneceram um melhor 

entendimento sobre a correlação dos fenômenos, bullying e depressão, e as 

representações sociais construídas por cada indivíduo, suas idiossincrasias, 

compartilhadas pelo grupo de adolescentes em contexto escolar.  Os dados coletados 

por este instrumento foram processados pelo pacote estatístico SPSS.15. 

2.6.2 Teste Associação Livre de Palavras  

Para a aplicação, solicita-se aos participantes que escrevam no papel as palavras 

que vêm a sua cabeça ao ouvirem a palavra indutora (estímulo). No presente estudo, 

esses estímulos são: “Depressão”, “Violência Escolar” e “Eu mesmo”. 

Como treino, foi dito ao participante: “Quando dizemos a palavra ‘escola’, o que 

pode vir à mente de vocês? Podem vir as palavras: “aluno, professores, carteira, livros, 

quadro e assim por diante”.  

Foi dado um tempo de 60 segundos para cada evocação de palavras a cada 

estímulo. E, após a aplicação, um levantamento de todas as palavras foi estruturado tal 

qual a construção de um dicionário de dados, para que nenhuma palavra deixasse de ser 

analisada. Assim, palavras com a mesma semântica foram organizadas em uma mesma 
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categoria, por exemplo: “bonito, belo, lindo” foram estruturadas no dicionário como 

“bonito”, já que entre as três palavras, esta foi a que teve maior frequência de evocação. 

Em seguida, foi construído o banco de dados alfa-numérico para que este 

pudesse ser rodado no programa Tri-Deux-Mots da seguinte forma: 

• Foi pré-definida uma ordem de apresentação das variáveis fixas e estas foram 

subdivididas em intervalos fixos, da forma que a primeira variável fixa diz respeito à 

presença de sintomatologia depressiva (com sintomatologia depressiva = 1; sem 

sintomatologia depressiva =2), a segunda variável ao grau de ensino (ensino 

fundamental = 2; ensino médio = 1), a terceira ao sexo (masculino = 1; feminino = 2), a 

quarta à idade (12-14 anos = 1; 15-18 = 2) e a quinta e última em relação ao histórico 

escolar (com reprovação = 1; sem reprovação = 2). 

Assim, ao se ter um banco de dados a sequência: 12212, pode-se supor que se 

trata de um adolescentes com sintomatologia depressiva, cursando o ensino 

fundamental, do sexo feminino, com idade entre 12 e 14 anos e sem histórico de 

reprovação escolar. 

• Juntamente à apresentação das variáveis fixas, seguem-se as palavras que foram 

evocadas, já reestruturadas de acordo com o dicionário, seguidas do número da palavra 

estímulo. Todas as palavras evocadas através do estímulo “depressão” vêm 

acompanhada do número 1; as palavras evocadas através do estímulo “violência escola” 

acompanhada pelo número 2; e as palavras associadas ao estímulo “eu mesmo”, 

sucedeu-se o número 3 (sendo cada palavra com no máximo seis letras, adicionando-se 

ainda o número representativo de estímulo indutor). 

Após a apresentação das variáveis fixas do primeiro participante, sem espaço 

algum no corpo do texto, escrevem-se as palavras evocadas de acordo com os estímulos 
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indutores, de forma que, a partir da segunda palavra, é necessário que se coloque um 

asterisco para que a leitura do programa seja efetuada de forma correta. Todas as 

palavras digitadas sem acentos e com no máximo seis caracteres, incluindo as letras e os 

números que as seguem, posto ser esta a forma de leitura do programa. 

Os dados coletados por esta técnica de associação livre de palavras foram 

processados através do software Tri-Deux-Mots (Coibis, 1998). Programa este indicado 

para o tratamento de questões abertas e/ou associações livre de palavras, que é utilizado 

principalmente no tratamento de dados quando se trabalha com suporte teórico das 

representações sociais. Os dados foram interpretados por meio da análise fatorial de 

correspondência (AFC). O princípio da AFC consiste em detectar eixos que explicam as 

modalidades de respostas, mostrando estruturas constituídas de elementos do campo 

representacional ou gráfico. O uso da AFC é importante para as representações sociais 

apreendidas no teste de associação livre de palavras, pois evidencia as variáveis fixas 

(em colunas) em relação às variáveis de opiniões (em linhas) que se confrontam e 

revelam-se graficamente na representação do plano fatorial (Coutinho, 2003). 

Para estas análises, o banco no processamento do software Tri-Deux-Mots passa 

por etapas de leitura: IMPMOT, TABMOT, ECAPEM, ANENCAR e PLANFA. Ao 

abrir a pasta do Tri-Deux-Mots, pode-se localizar os arquivos: 

IMP- dado pelo IMPMOT, que apresenta o número de palavras que foram 

digitadas; quantas pessoas participaram; quantas vezes cada palavra apareceu; se houve 

algum erro. 

AFC – gerado pelo programa ANENCAR, apresenta o número de fatores que 

foram solicitados, quando rodados os programas; o valor de cada fator somado gera a 

significância total da AFC; a localização de cada palavra no gráfico, em que quadrante 

se encontra, a qual fator faz parte, assim como sua contribuição por fator (CPF). 
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PLN- gerado pelo PLANFA. Gráfico apresentado pelo programa, apontando os 

resultados obtidos, que é estruturado baseando-se no arquivo AFC. 

 

2.6.3 Childrens Depression Inventory –CDI 

Para a aplicação do CDI, a solicitação para a participação pode ser oral, ou 

solicitando-se que o participante leia atenciosamente as instruções, conforme descritas 

abaixo: 

“Este questionário consiste de 20 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente 

cada grupo, faça um círculo na alternativa (a, b ou c) que descreve melhor o que você 

tem sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecem 

se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as 

afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha”. 

Para o somatório dos escores, basta-se somar os valores de cada alternativa 

escolhida, de modo que a letra “a” vale zero pontos, a “b” vale 1 ponto e a “c” vale 2 

pontos. 

Este instrumento foi utilizado para os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. 

2.6.4 Escala de Acoso Escolar Percebido – AEP 

Para a AEP, escala sobre a percepção da violência tipo bullying na escola, foi 

solicitado que os adolescentes descrevessem a frequência com que os oito itens são 

vivenciados no seu cotidiano escolar e para isso basta colocar o número correspondente 

na escala tipo Likert 1 (nunca) a 5 (muito frequentemente). Com esta escala, é possível 

construir um panorama de contato com esta violência, além de realizar 

contingenciamentos com outros instrumentos, de forma a observar a correlação entre os 

fenômenos estudados, Bullying e Depressão, através do processamento do software 
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SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 15.0, para a realização de 

estatísticas descritivas. 

 

2.6.5 Scriped-Cartoon Narrative Bullying 

Já os dados coletados a partir da escala Scriped-Cartoon Narrative Bullying de 

Almeida, del Barrio, Marques, Gutiérrez & van der Meulen (2001) foram processados 

pelo software Alceste para uma análise quali e quantitativa dos dados textuais. 

Este software, ALCESTE (Analyse Lexicale por Contexte d’um Ensemble de 

Segments de Texte), que foi desenvolvido por Max Reinert (1993), é um software de 

análise de dados textuais, que realiza de maneira automática a análise de diálogos, de 

questões abertas de enquetes sócio-econômica, de um conjunto de texto diversos: obras 

literárias, artigos de revistas, romances, etc. O objetivo é obter em uma primeira 

classificação estatística de enunciados simples do corpus estudado, em função da 

distribuição de palavras dentro do enunciado, a fim de apreender as palavras que lhes 

são mais características. 

Para este instrumento, o sentido das sentenças pode ser captado se for possível 

identificar as palavras que aparecem juntas nas frases e que são ditas pelo maior número 

de sujeitos possíveis. 

O programa realiza quatro etapas, sendo que as três primeiras contêm três 

operações e a quarta etapa possui cinco operações. Na primeira etapa (A), o programa 

faz a leitura do texto e o cálculo dos dicionários. O programa reconhece as unidades de 

contexto iniciais (U. C. I), faz a primeira fragmentação do texto, agrupa por radicais e 

calcula a sua frequência. Reformata e divide o corpus em segmentos de tamanho similar 

às unidades de contexto elementares (U.C.E.). 
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A segunda etapa(B) consiste no cálculo dos matizes de dados e classificação das 

U.C.E em função dos seus respectivos vocabulários. O conjunto das U.C.E é repartido 

com base na frequência das formas reduzidas. É aplicado o método de classificação 

hierárquica descendente e a partição do corpus em uma classificação definitiva. 

A terceira etapa(C) apresenta a descrição de U.C.E escolhidas, que consiste no 

resultado mais importante por fornecer resultados que permitem a descrição das classes 

pela análise lexical, vocabulários característicos e pelas suas palavras variáveis fixas 

adotadas. Na quarta etapa (D), o programa complementa a etapa anterior por meio do 

cálculo e das U.C.E, fornecendo os resultados do tratamento dos segmentos repetitivos, 

possibilitando a exportação das U.C.E para outros softwares. 

Para tanto, foi solicitado que os adolescentes observassem os cartoons 

atentamente e após esta observação escrevessem uma história sobre o que viram nas 

ilustrações, podendo colocar título para a história, dar nomes aos personagens como 

também se colocar como personagem da história. Após a construção do texto, solicitou-

se que os mesmos respondessem a quatro questões que, após analisadas, possibilitam 

uma caracterização do autor (adolescente) como ator do Bullying, vítima ou espectador 

da violência; revelar as causas que, segundo os adolescentes, são responsáveis por este 

tipo de violência nas escolas; o que eles fariam e diriam para si mesmos a fim de 

enfrentarem esta situação e se sentirem melhor.  

2.7 Procedimentos Éticos 

 Este estudo foi realizado considerando os aspectos éticos pertinentes a pesquisas 

envolvendo seres humanos (Resolução nº 196/96 Sobre Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, 1996). 

 Após ter o projeto aprovado pela comissão de bioética da UFPB e ter sido 

realizado o contato com as escolas e a pesquisa autorizada, a pesquisadora solicitou a 



77 
 

colaboração dos alunos e, para isso, a autorização de seus pais/responsáveis. Foi entregue 

aos pais/responsáveis o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e explicado aos 

participantes do estudo os objetivos desta pesquisa, informando-lhes sobre a 

confidencialidade de suas respostas, a possibilidade de deixarem de fazer parte da 

pesquisa se assim desejassem e o comprometimento com uma devolutiva dos resultados 

obtidos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, são apresentados a análise e a discussão dos resultados obtidos pela 

aplicação do questionário sócio-demográfico, da técnica de associação livre de palavras, 

do CDI, da escala de acoso escolar percebido e do Scriped-Cartoon Narrative Bullying. 

frisando-se que a amostra respondeu a todos os instrumentos. 

3.1 Caracterização dos participantes 

A análise destes resultados obtidos pelo questionário sócio-demográfico visa 

traçar um perfil geral dos participantes quanto ao tipo de escola que frequentam, tipo de 

ensino, histórico de reprovação escolar, sexo, idade, religião e com quem residem. 

Tabela 1 – Distribuição das freqüências percentuais dos dados sócio-demográficos: 
ensino, Histórico escolar, sexo, idade, religião e com quem reside. 

VARIÁVEIS E. PÚBLICA  E.PRIVADA   
 f % f % Total 

Ensino      
Fundamental 77 51,3 94 62,7 171 

Médio 73 48,7 56 37,3 129 
Histórico 
Escolar 

     

C. reprovação 18 12 72 48 90 
S. reprovação 132 88 78 52 210 

Sexo      
Masculino 78 52 76 50,7 154 
Feminino 72 48 74 49,3 146 

Idade      
12-14 85 56,7 90 60 175 
15-18 65 43,3 60 40 125 

Religião      
Católica 66 44 79 52,7 145 

Evangélica 43 28,7 39 26 82 
Outra 8 5,3 2 1,3 10 

Nenhuma 33 22 30 20 63 
Mora Com      

Pais 115 76,7 76 50,7 191 
Mãe 19 12,7 48 32 67 

Outros 16 10,7 26 17,3 42 
 
 

Dos 300 adolescentes que compuseram a amostra, 50% eram de uma escola 

pública e 50% de uma escola privada, 57% cursando o nível fundamental, 70% sem 

histórico de reprovação escolar. 
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Quanto ao sexo, 51,33% dos adolescentes são meninos, 58,33% com idades 

variando entre 12 a 14 anos, 48,33% da religião católica, 27,33% da evangélica, 63,7% 

residindo com ambos os genitores e 22,3% apenas com a mãe. 

Observa-se pelos dados expostos a predominância de adolescentes cursando o 

ensino fundamental devido as classes terem sido escolhidas pela direção da escola, de 

acordo com a disponibilidade dos cronogramas das turmas e dos professores, de forma a 

não atrapalhar as aulas dos alunos. 

Verifica-se que a amostra é composta por adolescentes com um bom 

desenvolvimento acadêmico, 70% relata nunca ter sido reprovado. Dado que pode ser 

confirmado pelas idades dos estudantes, isto é, cada um cursando a série na idade 

correspondente. 

Contudo, no nosso estudo chama a atenção para o grande número de reprovação 

(72) presente em alunos que freqüentam escolas privadas, meninos com faixa etária dos 

12 aos 14 anos de idade, que estão inseridos no ensino fundamental e moram com os 

pais. Quando a literatura nos traz o inverso, um maior número de reprovação escolar em 

alunos de escola pública. A exemplo do trabalho de Bordignon (2001) que através de 

um levantamento exploratório em que se refez a trajetória de matrículas, desde a 

primeira série até o término do ensino fundamental de três turmas de alunos das redes 

estadual, municipal e particular, de uma cidade do Rio Grande do Sul, no período de 

1994 a 2001, e constatou índice de reprovação do ensino público alarmante, atingindo 

57,4%. Esta autora acredita que os alunos de classe média são assessorados pelos pais 

em suas tarefas escolares, o que pouco ocorre com os de classe baixa que freqüentam o 

ensino público, posto que, segundo a autora, muitos alunos da escola pública têm maior 

escolaridade que seus pais. 



81 
 

De acordo com Bordignon (2001), o aluno da escola pública é uma criança de 

família pobre, que luta pela sobrevivência e dá pouca ou nenhuma assistência aos filhos, 

delegando à escola funções que tradicionalmente cabem à família.  Na nossa pesquisa, 

os adolescentes do ensino público também caracterizam-se por este perfil descrito por 

Bordignon (2001). Enquanto os adolescentes do ensino privado, possuem uma condição 

financeira melhor e recebem  mais assistência dos pais.  

Contudo, a escola pública pesquisada pode ser considerada uma escola 

diferenciada, posto promover a inserção do seu alunado ao mercado de trabalho, com 

aulas profissionalizantes de informática e hotelaria, possivelmente despertando o senso 

de responsabilidade, disciplina e desejo de um futuro profissional promissor. Estes 

adolescentes do ensino público passam então a estudar mais, representando uma 

porcentagem positiva quanto ao histórico de reprovação escolar em comparação aos 

alunos do ensino privado. 

Como o nosso estudo não contemplou uma investigação documental escolar, 

tendo os dados relativos ao histórico de reprovação alcançados apenas pelos auto-relatos 

dos alunos, nos propomos a investigar posteriormente este resultado que foram 

dissonantes  com a literatura que estuda as razões para o fracasso escolar. 

 Acreditando que este alto índice de reprovação dos alunos da escola privada em 

relação aos da escola pública decorre da delegação de funções educativas à escola 

também por parte dos pais de alunos do ensino privado.  

Carvalho (2000) revela que a família tem estado por trás do sucesso e fracasso 

escolar de seus filhos. Os pais que acompanham assiduamente o aprendizado e o 

rendimento escolar do filho, filha ou filhos, organizam seus horários de estudo, 

verificam o dever de casa diariamente, conhecem a professora e freqüentam as reuniões 
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escolares, contribuem para o sucesso escolar assim como para a formação do caráter 

deste sujeito em desenvolvimento, favorecendo o distanciamento do jovem da violência. 

Diante do cenário que estamos vivenciando, onde tudo gira em torno do capital, 

os pais passaram a trabalham mais, a mulher entra no mercado de trabalho, ocupando 

outros papéis além do de dona de casa e educadora dos filhos, aumentando assim, a 

renda familiar e o investimento em bens materiais em detrimento dos afetivos aos 

filhos. Corroborando para a delegação de funções educativas dos pais à escola, devido 

ao pouco tempo com os filhos, favorecendo, então, ao fracasso escolar dos adolescentes, 

retrocesso dos valores ético humano (bens x afeto), aumento dos índices de 

comportamentos delitivos e ao surgimento de doenças psíquicas como a depressão. 

3.2 Resultados do CDI 

Os resultado advindos do CDI (ponto de corte-17) revelaram a presença da 

sintomatologia depressiva nos alunos das escolas pública e privada, 10% e 8,7% 

respectivamente. Por se tratar de adolescentes em contexto escolar, o tipo de depressão 

identificada foi a depressão em grau leve, uma vez que, a maior pontuação detectada foi 

de 30 pontos.  

0%

20%

40%

60%

80%

SEM SINTOMATOLOGIA COM SINTOMATOLOGIA

 
Figura 1 - Percentagens da amostra participantes com sintomatologia depressiva 

Coutinho, Carolino e Medeiros (2008) revelam que dos vinte itens que compõem 

o CDI, sete englobam reações afetivas (sentimentos de tristeza, medo, não gostar de si 
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mesmo, vontade de chorar, sentir-se feio, solidão, e sentimentos de não ser amado - 01, 

06, 07, 10, 13, 16, e 19); seis refletem aspectos cognitivos (pessimismo, avaliação 

negativa das próprias habilidades, ideação suicida, culpa, preocupação, e competência - 

itens 02, 03, 08, 09, 11 e 18); cinco dizem respeito a questões comportamentais (lazer, 

comportamentos hostis, isolamento, interação escolar, e obediência - 04, 05, 12, 17 e 

20); e os dois últimos aos sintomas somáticos (dificuldades em dormir e perda de 

energia - itens 14 e 15).  

Analisando cada item respondido pelos adolescentes com sintomatologia 

depressiva, verificou-se que os itens mais assinalados pelos adolescentes de ambos os 

contextos giraram em torno de: (i) reações afetivas, (ii) aspectos cognitivo-

comportamentais e (iii) sintomas somáticos: “Eu fico triste muitas vezes”; “eu não 

tenho certeza que as coisas darão certo para mim”; “Eu faço quase tudo errado”; “Eu 

nunca me divirto na escola”; “Eu tenho medo que coisas ruins aconteçam”; “Eu não 

gosto de mim mesmo”; ”Muitas coisas ruins que acontecem são minha culpa”; “Eu 

penso em me matar, mas não o cometeria”; “Eu sinto vontade de chorar diariamente”; 

“Eu me sinto preocupado frequentemente”; “Eu não sou muito bonito”; “eu tenho 

dificuldades para dormir algumas noites”;”Eu me canso muitas vezes”; “Eu não gosto 

de estar com as pessoas”; “Eu me sinto sozinho muitas vezes”; “Eu não consigo fazer o 

que as outras crianças fazem”; “Não tenho certeza que alguém me ama”; “Eu não faço, 

na maioria das vezes, o que me pedem”. 
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Tabela 2 – itens mais assinalados do CDI 
QUESTÕES ESCOLA 

PÚBLICA
ESCOLA 

PRIVADA 
REAÇÕES AFETIVAS  
01, 06, 07, 10, 13, 16, e 19 

68 61 

ASPECTOS COGNITIVOS  
02, 03, 08, 09, 11 e 18 

64 55 

QUESTÕES COMPORTAMENTAIS 
04, 05, 12, 17 e 20 

30 23 

SINTOMAS SOMÁTICOS 
14 e 15 

21 12 

 

Estes resultados nos levam a inferir que a depressão gera reações afetivas que 

afetam o pensamento e o comportamento do ser deprimido. O adolescente fica 

acometido por um sentimento de tristeza que provoca reações comportamentais e 

somáticas, torna-se um ser inseguro, com distorção de sua imagem, seus afetos e 

comportamentos.  

Bahls (2002) diz que crianças e adolescentes deprimidos costumam apresentar 

altas taxas de comorbidade com outros transtornos psiquiátricos. E que os transtornos 

comórbidos mais comuns em crianças são os transtornos de ansiedade (especialmente o 

transtorno de ansiedade de separação), o transtorno de conduta, o transtorno desafiador 

opositivo e o transtorno de déficit de atenção, e em adolescentes acrescentam-se os 

transtornos relacionados a substâncias e os transtornos alimentares 

Os dados encontrados por nosso estudo corroboram com o de Bahls(2002) e 

Ballone (2003) quando se refere que o adolescente manifesta sua depressão através de 

uma série de atos anti-sociais, distúrbios de conduta, e comportamentos hostis e 

agressivos. 

Possivelmente esta reação violenta dos adolescentes ancora-se no meio social, 

posto que a violência vem cada vez mais ganhando espaço no cotidiano mundial, sendo 

noticiada pelos meios de comunicação diariamente e com grau de brutalidade cada vez 



85 
 

maior. Pensa-se que esta exposição diária a cenas chocantes de brutalidade vêm se 

tornando um fenômeno cotidiano natural, configurando uma formação negativa dos 

adolescentes, caracterizada pela falta de empatia com o outro e a naturalização da 

violência. 

3.3 Resultado da Técnica De Associação Livre De Palavras 

 

Os resultados encontrados na aplicação da Técnica de Associação Livre de 

Palavras, processados pelo software Tri-Deux-Mots,  permitiram a Análise Fatorial de 

Correspondência (AFC) das evocações dos adolescentes da escola pública e privada a 

três estímulos indutores: (depressão-1, violência escolar-2 e eu mesmo-3), associadas às 

variáveis: período do curso, faixa etária e sexo. 

Os dados coletados pelo teste, a partir dos estímulos depressão, violência escolar 

e eu mesmo, mostram as variações semânticas organizadas no campo espacial, 

representadas por dois fatores: Fator1 (F1) e Fator2 (F2). Os dois fatores juntos 

explicam 77% da variância total, sendo esses resultados suficientes, em relação à 

consistência interna e à fidedignidade. Permitindo, então, a apreensão das 

representações sociais dos adolescentes das duas escolas sobre o bullying, a depressão e 

si mesmos. 

Conforme os resultados desta análise, encontrou-se 3766 palavras evocadas pelo 

conjunto de participantes (N=300). Sendo que 522 palavras foram diferentes, reduzidas 

de acordo com a junção dos termos com similaridade semântica, realizada pelo próprio 

programa computacional. 

Destas palavras reduzidas pela similaridade semântica, o programa 

computacional revelou 90 palavras que contribuíram com maior carga fatorial.  
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Para a análise das palavras que contribuíram de forma mais significativa na 

construção dos dois fatores que compõem o plano fatorial, foi realizado o seguinte 

cálculo: tomou-se como base a contribuição relativa de cada modalidade ou palavra na 

construção de cada fator, cuja soma de todas as contribuições é necessariamente igual a 

1000. Para obter a média, foi feita uma divisão do somatório das cargas (1000) pelo 

total de palavras diferentes (522) e multiplicou-se o resultado por 2. Assim, dividiu-se 

1000 por 522, e a média obtida (1,91) foi multiplicada por 2, obtendo-se valores 

significantes como aqueles superiores a duas vezes a média, ou seja, 3,82. As palavras 

com contribuição média foram consideradas, então, significativas para a análise destas 

evocações. 

Estas palavras estão demonstradas nas Tabelas 3,4 e 5, conforme a relação com 

o estímulo indutor empregado no Teste de Associação Livre de Palavras. De acordo 

com as citadas Tabelas, pode-se observar que, para cada estímulo indutor, emergiram 

campos semânticos constituídos pelas palavras de maiores cargas fatoriais.  

Tabela 3 - Estímulo depressão 
ESTÍMULO PALAVRAS FATOR 1 FATOR 2 

 
 
 
 

DEPRESSÃO 
 

agonia - 43 
angústia - 56 

Baixas auto-estima - 23 
choro 72 - 

desamor  21 
desespero - 48 

fraco 69 - 
negativismo 27 - 
nervosismo 20 - 
sofrimento - 23 

 

Para os adolescentes, a depressão é representada por um conjunto de 

assinalamentos objetivados nas palavras: agonia, angústia, baixa auto-estima, 

negativismo, nervosismo, desespero, desamor e sofrimento cuja categoria ancora-se na 

esfera psico-afetiva. 
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Portanto, tomando por base a ancoragem da depressão neste conjunto de 

assinalamentos psico-afetivos, verifica-se uma congruência da representação da 

depressão elaborada pelos adolescentes e os sinais e sintomas desta patologia descritos 

pela psicologia clínica, DSMIV e CID10.  

 

Tabela 4 – Estímulo Violência Escolar  
ESTÍMULO  PALAVRAS FATOR 1 FATOR 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violência Escolar 
 

Agressão física - 20 
Agressão verbal  - 39 

Alunos 44 - 
Bater em alunos - 63 

Bater em professores 18 - 
Brincadeira de mau 

gosto 
- 29 

Desrespeito 32 - 
Discussão - 13 

Droga 19 - 
Exclusão - 29 

Falta de educação 39 - 
Maldade - 21 
Maltrato 26 - 

Menosprezar 30 - 
Olhar mau 21 - 
Sem defesa - 37 

solidão 23 - 
violência - 15 

xingar 19 - 
 

 

A escolha do estímulo 2, violência escolar no lugar da palavra bullying, que é o 

tema do nosso estudo, foi assim realizada por este termo ainda não ter tanta difusão em 

nossa sociedade. Acreditava-se numa sincronia entre o estímulo escolhido, violência 

escolar, e o tema do estudo, o bullying.  

Esta hipótese foi alcançada pelo campo semântico formado pelas palavras 

evocadas pelos adolescentes diante deste estímulo que expressaram, na verdade, as 

características do fenômeno bullying (agressão verbal, agressão física, bater, maltratar, 
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menosprezar, olhar mau, xingar, brincadeira de mau gosto, discutir, desrespeitar, 

excluir, falta de educação, maldade, solidão, droga, violência). 

Para os adolescentes, a violência escolar objetivada em atitudes e 

comportamentos como: agressão verbal, física, psicológica e exclusão, ancorados no 

tipo de violência entre pares, denominado bullying. 

A partir dos enunciados dos adolescentes do nosso estudo, na tabela 5, podemos 

definir a “violência escolar” como sendo uma falta de educação, de respeito entre as 

pessoas (alunos x alunos, alunos x professores, professores x alunos).  

Violência expressa em força física, verbal e exclusão, velada nas brincadeiras de 

mau gosto entre os adolescentes, geradas pelo desequilíbrio de poder, colocando a 

vítima em posição de submissão e isolamento. 

Tabela 5 – Estímulo  Eu-mesmo (a) 
ESTÍMULO  PALAVRAS FATOR 1 FATOR 2 

 
 
 
 
 

Eu mesmo (a) 
 

Amor 49 - 
Amoroso - 40 
Amigo - 11 

boa - 16 
chata - 38 

Cooperativa 67 81 
Deus 33 - 

Eu mesmo - 41 
Extrovertido - 34 
Simpático - 38 

Social 69 - 
Ser feio 30 - 

 
 
 

As palavras com maiores cargas fatoriais associadas às contribuições por fator, 

segundo a Tabela 6, (amor, amigo, Deus, cooperativa, extrovertido, simpático, social, 

chata, boa, ser feio, eu mesmo), possibilitaram a construção de um campo semântico 

que se coaduna com as características do Ser Adolescente descritas por autores como 

Aberastury e Knobel (1981), que vivencia a formação de sua personalidade, 
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caracterizada por um momento de cisão e luto pela perda das características infantis e 

das alterações de comportamentos diante desta personalidade em formação. 

Através do campo semântico enunciado pelos adolescentes, observa-se esta 

similaridade entre o que os autores definem como adolescência e como os próprios 

adolescentes se definem posto que os adolescentes se definem segundo conceituações 

desta etapa de vida, mostrando mudança de estado de espírito, hora sendo pessoas 

amorosas, amigas, cooperativas, simpáticos, extrovertidos em seu meio social e em 

outros momentos se comportam como pessoas desagradáveis. Estão vivenciando 

mudanças corporais que dificultam a percepção de sua imagem corporal e diminuindo 

sua alto-estima (“sou feio”).  

Essa oscilação de comportamentos positivos e negativos leva-se a crer que 

possivelmente a percepção de si envolva também o contato com o meio social. Quando 

o adolescente é cercado de amor e apoio social, sua auto-imagem é positiva; quando o 

adolescente é submetido ao longo de sua vida a violência o julgamento de si torna-se 

negativo. 

A partir da leitura das modalidades, palavras evocadas ou campos semânticos, 

O plano fatorial de correspondência das representações sociais elaboradas pelos 

adolescentes foi construído e distribuído de maneira oposta sobre os dois eixos ou 

fatores (Fator 1 e Fator 2): 
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                                           agonia1       desespero1   
           extrovertido3/chata3    F2                                         
                                          amoroso3                           
                    simpatico3/maldade2        desamor1                     
              boa3                                                          
                                   agressão verbal2                          
amor3     
                                                             deus3          
              xingar2      sofrim1/FEMININO/SEM REPROVAÇÃO  professor2       
       nervosismo1                  violencia2                                  
                menosprezar2                                                   
                  agressão física2/amigo3      desrespeito2/alunos2            
                 12-14ANOS                                      fraco1 
      Pensar coisas ruins1/sematar1                                              
                                                      faleducação2               
             baterprofessor2                         ENSINO MÉDIO  
  F1choro1/ENSINO FUNDAMENTAL/olharmal2                         calmo3       
                          solidão2                                          
                                    capaz3    social3                      
                   maltratar2                   15-17ANOS                   
  soufeio3                                                                  
              brincadeira de mal gosto2/exclusão2     negativismo1                  
                                      baixaestima1                              
                                  MACULINO                                     
                                raiva1/semdefesa2                             
                                REPROVAÇÃO/discussão2/sem vontade de fazer  
                          eumesmo3 
                                                                                               
                                                               cooperativo3 

Figura 2 – Análise Fatorial de Correspondência das Representações Sociais da 
Depressão, da violência escolar e de si mesmo. 

 

 

 

Os dois fatores juntos explicaram 76,7% da variância total das respostas e 

focalizaram, especificamente, a análise das variáveis ou modalidades que tiveram 

contribuição superior a duas vezes a média das cargas fatoriais identificadas no 

programa computacional. 

Com base na análise fatorial de correspondência, o programa computacional 

(Tri-Deux-Mots) elaborou um plano fatorial, demonstrando antagonismos entre as 

adolescentes do sexo feminino (sem histórico de reprovação escolar) e masculino (com 

histórico de reprovação escolar), e entre os adolescentes que cursam os ensinos 

fundamental e médio. 

Estímulos Indutores: 

1. depressão  2.violência escolar 
3. eu mesmo 

coisas/odio1/droga2   

Legenda: 
F1:(eixo positivo): vermelho, horizontal 
F2:(eixo negativo): Azul, vertical 
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De acordo com a Figura 2, o primeiro fator (F1), na linha horizontal, em 

vermelho, revelou as maiores cargas fatoriais, especificamente aquelas evocações 

correspondentes, provavelmente, às representações sociais apreendidas. Este fator 

explicou 44,1% da variância total de respostas dos adolescentes. Para o primeiro fator, 

destacam-se, no lado esquerdo da Figura 1, as evocações que emergiram dos 

adolescentes com idades entre 12 a 14 anos que cursam o ensino fundamental que 

objetivaram: estímulo 1. depressão - (nervosismo, pensar em coisas ruins, choro, 

suicídio); o estímulo 2. violência escolar- (maltratar, olhar mau, xingar) e estímulo 3.eu 

mesmo- (sou feio).  

Percebe-se, então, estes adolescentes com idades entre 12 e 14 anos ancoram  

que a depressão na esfera psico-afetiva e comportamental, a violência escolar  é 

ancorada por este grupo na violência psicológica (maltratar e olhar mau) e na agressão 

verbal (xingar) que ocorre entre os próprios adolescentes. Estes adolescentes 

representam-se através de característica física  (sou feio), ancorando-se neste período do 

desenvolvimento biológico de mudança corporal, a adolescência. 

Estes dados revelam que os adolescentes do ensino fundamental com idades 

entre 12 e 14 anos objetivam a depressão em aspectos sintomáticos e em manifestações 

comportamentais (nervosismo, pensar em coisas ruins, choro, suicídio). A violência 

escolar para este grupo é ancorada na violência física, verbal e psicológica do bullying 

(maltratar, olhar mal, xingar). E a auto-imagem do grupo configurou-se em aspectos 

negativos (“sou feio”). 

 Por oposição, no mesmo eixo ou Fator 1, à direita, salientam-se as objetivações 

dos adolescentes com idades entre 15 a 17 anos que cursam o ensino médio: estímulo 1. 

Depressão- (fraco, negativo); estímulo 2. Violência escolar- (desrespeito, alunos, 
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professor, falta de educação, droga) e (amor, Deus, calmo, social) para o terceiro 

estímulo. 

As evocações deste grupo de adolescentes com idades de 15 a 17 anos retratam 

representações da depressão ancoradas no Outro (fraco e negativo). Para este grupo, a 

violência no contexto escolar gira em torno da interação professor-aluno, em medidas 

disciplinares e comportamentos ilícitos (desrespeito entre alunos e professor, falta de 

educação, droga). E a auto-imagem do grupo configurou-se em aspectos positivos 

(amor, Deus, calmo, social). 

Com relação ao segundo fator (F2), na linha vertical da Figura, em azul, 

destacam-se dois agrupamentos de evocações com as maiores cargas fatoriais, que 

explicam 32,6% da variância total de respostas dos adolescentes. Para este fator, 

emergiram dois campos semânticos: um no plano superior, manifestado pelas meninas 

sem histórico de reprovação escolar; e, por contraste, no plano inferior emergem 

evocações dos meninos com histórico de reprovação escolar. 

As meninas ancoram as representações sobre a depressão em manifestações 

psicoafetivas (agonia, desespero, desamor, sofrimento), a violência escolar em 

manifestação de violência física e verbal (Maldade, agressão verbal, agressão, 

física,violência), e objetivam-se a si mesmas em uma auto imagem positiva (amoroso, 

boa, simpática, extrovertida, chata, amiga). 

Por outro lado, diametralmente distanciadas, no plano inferior, emergem 

evocações dos adolescentes com histórico de reprovação escolar.  

Para este grupo, a depressão é ancorada em aspectos psicoafetivos e 

comportamentais, gerados por sua sintomatologia (baixa auto-estima, raiva, ódio, 

desmotivação com o que costumava gostar de fazer), a violência escolar é representada 

pelo bullying nas esferas: comportamental, psicológica e social (brincadeira de mau 
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gosto, discussão, exclusão e solidão). E assim como as adolescentes, os meninos 

mostram-se positivos quanto a si (capaz, cooperativo). 

Com base nestes resultados observa-se que estes adolescentes, meninos e 

meninas, representam o bullying e a depressão, ambos de forma negativa. 

Possivelmente o bullying estando presente nas brincadeiras entre meninos, causando 

exclusão, solidão e sentimento negativos (raiva e ódio). E para as meninas este tipo de 

violência no contexto escolar leva ao sofrimento psico-afetivo (agonia, desespero, 

desamor, sofrimento),  

Contudo, os resultados revelam também que os adolescentes têm conhecimento 

acerca dos fenômenos, sua sintomatologia e consequências ao indivíduo e a sua inserção 

social. São adolescentes com auto-imagem positiva, com um bom histórico escolar, mas 

que por estarem em contexto escolar sofrem as implicações destes fenômenos quer seja 

como ator, vítima ou espectador.  

 

3.4 Resultados da escala Acoso Escolar Percebido (AEP) apreendidos pelo 

pacote estatístico SPSS  

 

 Os resultados obtidos através da aplicação da escala Acoso Escolar Percebido 

(AEP) permitiu uma investigação acerca de uma série de situações em que o 

adolescente pode estar vivendo com certa frequência na convivência com seus colegas 

da escola, posto ser esta uma escala tipo Likert de 1 (nunca) a 5 (muito frequentemente), 

composta por oito itens que avaliam a percepção da violência tipo bullying, na escola. 
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Tabela 6 – itens da escala Acoso Escolar Percebido (AEP)/ percentual de contato com o 
Bullying 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 De acordo com os resultados obtidos na tabela 6, observa-se, no somatório dos 

itens, denominado por ‘contato com o bullying (acoso)’, que vai de Raras vezes até 

Muito frequentemente, um número expressivo da ocorrência dos itens da escala AEP na 

interação entre este adolescente em contexto escolar. 

 Verifica-se que 50% dos adolescentes que participaram da pesquisa responderam 

serem alvos de menosprezo e fixação do olhar (encarar, olhar mal) por pessoa(s) na sua 

sala de aula (item 1); 44% revelam ter que aguentar brincadeiras de mal gosto de outros 

(as) que o fazem sofrer (item 7); 37%  não são aceitos no grupo  por alguns colegas e 

que são alvos de calúnias (item 5); 35%  que alguns (as) colegas se metem com o 

adolescente porque eles não gostam deste e não porque o (a) adolescente não faz o que 

os colegas querem (item 3); 29,3% Sente-se solitário e que não tem amigos que o 

defendam de quem o  maltratar (item 8); 28,7% revela setir-se sozinho e que quando 

passa mal não tem com quem falar na escola (item4); 24% tem colegas que abusam 

 
ÍTENS 

Nunca Raras 
vezes 

Algumas 
vezes 

Frequente
mente 

Muito 
Frequente

mente 

Contato 
com o 

bullying 

% 

1. Alguns (as) da minha classe me 
olham/encaram mal e me menosprezam 
 

150 86 51 7 6 149 50 

2. Tenho colegas que abusam de mim e 
ninguém me defende 

228 40 22 5 5 72 24 

3. Alguns (as) colegas se metem comigo 
porque eles não gostam de mim e não faço 
o que eles querem. 

194 44 42 14 6 106 35,3 

4. Sinto-me sozinho e passo mal sem 
poder falar com ninguém 
 

124 51 23 6 6 86 28,7 

5. Alguns (as) colegas não me aceitam no 
seu grupo e dizem mentiras sobre mim 
 

99 62 24 14 11 111 37 

6. Alguns (as) colegas me maltratam e não 
posso me defender nem pedir ajuda 
 

244 30 18 6 2 56 18,7 

7. Tenho que aguentar brincadeiras de mal 
gosto de outros (as) que me fazem sofrer 
 

169 64 38 20 10 132 44 

8. Sinto que não tenho amigos (as) que me 
defendam de quem me maltratar 

212 38 26 10 14 88 29,3 
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deles e ninguém que o defenda (item 2); 18,7%  são maltratados e não conseguem  se 

defender nem pedir ajuda (item 6). 

Os dados encontrados estão de acordo com a literatura que retrata o bullying, 

acoso ou violência entre pares, como um ato cruel e sistemático, voltado deliberamente 

a alguém, por parte de uma ou mais pessoas, com intenção de obter poder sobre o outro 

ao infligir regularmente sofrimento psicológico e/ou físico (Middelton-Moz e 

Zawadaski, 2007). 

O nosso estudo revelou que esta violência entre os adolescentes ocorre pelas 

agressões física, psicológica e exclusão. São práticas (olhar mau, brincadeiras de mau 

gosto, menosprezo, mentiras, fofocas, abuso, exclusão etc.) utilizadas de forma a  deixar 

a vítima sem defesa, produzindo consequências como a solidão e possivelmente o 

aparecimento de patologias como a Depressão. 

Não tendo o instrumento um ponto de corte para que se pudesse estabelecer a 

vivencia com acoso escolar (Bullying), apenas uma pontuação mínima (8 pontos) e 

máxima (38 pontos)  de contato com esta violência, ficaram estabelecidos, no nosso 

estudo, graus para as pontuações que vão de leve (8 a 15 pontos), moderado (16 a 23 

pontos) e severo (24 a 38 pontos) que pode ser observado na tabela 7. 

Tabela 7- pontuação na escala de acordo com o sexo 

 

 

 

 

 

LEVE MODERADO SEVERO

 8 9-15 16-23 24-32 38 Total 

MASCULINO 31 90 21 10 1 51% 

FEMININO 24 91 26 6 0 49% 

TOTAL 55 181 47 16 1 100% 

SEX
PONT
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A tabela 7 de pontuação na escala AEP descreve contato com a violência escolar 

(bullying) em graus leve, moderado e severo. O nosso estudo revelou que os 

adolescentes obtiveram um contato leve com esta violência, entre 9 e 15 pontos e uma 

incidência maior da violência - bullying entre os meninos (51%). 

De acordo com Olweus (2004), existe uma maior incidência do bullying entre os 

meninos do que entre as meninas, ambos utilizando a agressão verbal, sendo que os 

meninos recorrem mais à agressão física enquanto as meninas utilizam-se de condutas 

sutis e indiretas como a calúnia e manipulação de amigos para excluir alguém do grupo. 

Fante e Pedra, (2008), pontuam também que a incidência do bullying é maior 

entre os meninos que usam maus-tratos físicos e verbais, no entanto, as meninas com 

sutileza, requinte e crueldade são maledicentes, utilizam-se da fofoca, difamação e 

manipulação para provocar sofrimento psicológico as suas vítimas. 

O NUNCA assinalado nos itens da escala AEP, independentemente do sexo e do 

tipo de escola, merece uma atenção por ter marcado por um percentual considerável dos 

adolescentes da pesquisa, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 8 – Porcentagem do assinalamento da resposta NUNCA aos itens 
 

 

 

 

 

 No entanto, apesar desse percentual de assinalamento NUNCA ter sido elevado 

e 60,3% dos meninos e meninas terem obtido uma pontuação leve, entre 9 e 15 pontos, 

NUNCA ESCOLA PÚBLICA ESCOLA PRIVADA MACULINO FEMININO 

ITEM 1 52%   48%  56,2% 43,53% 
ITEM 2 74,7%  77,3%  72% 80,3% 
ITEM 3 61,3%  68% 64% 65,3% 
ITEM 4 67,3%  75,3% 72% 70,7%  
ITEM 5 61,3%  64,7% 62% 64%  
ITEM 6 76,7%  86,%  80%  80% 

ITEM 7 52,7%  60% 53,6%  50,1% 
ITEM 8 64%  77,3% 71,2% 70% 
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(tabela 7), percebe-se que esta violência traz uma repercussão negativa da vida destes 

jovens. 

E o estudo ter revelado uma incidência maior de contato com o bullying  entre os 

meninos, contudo, vê-se que o número de meninas com contato com esta violência não 

é tão inferior aos dos meninos, o que denota a presença significativa deste constructo no 

contexto escolar. 

Fazendo um cruzamento entre os dados da escala (AEP) e do instrumento CDI, 

através de um teste de correlação (Pearson –r), verificou-se que existe uma correlação 

entre o somatório do CDI e o somatório da Escala Acoso Escolar Percebido (r= 0, 406 e 

p=0,001). 

 
Somatório do CDI > 14 (Filtro) F Média Desvio 

Padrão 
Erro 

Somatório da EAP     Não selecionados 
                   Selecionados 

137
13 

12,80 
18,85 

5,204 
4,964 

,445 
1,377 

Figura 3- Test T 
 

E utilizando o Teste t para amostras independentes, t= 4, 021 e p=0,001, 

verificou-se que o grupo que apresentou sintomatologia depressiva teve pontuação 

média maior (18,85)  do que aqueles que não apresentaram sintomatologia 

depressiva(12,80). 

Tabela 9 – cruzamento entre os instrumentos: CDI e na AEP  
 

 

 

 

 

             EAP 

CDI  

8 

Nunca  

9-15 

Raras 
Vezes  

16-23 

Algumas 

vezes  

24-32 

Freqüente
mente  

33-40 

Muito 
Freqüentemente  

Total  

Sem Sintomatologia  54  165 38  13  o  270  

Com sintomatologia  0  8 14 5  3 30  

TOTAL  54  173  52 18  3 300  
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Observa-se na tabela 9 uma similitude entre o bullying e a depressão posto que 

os adolescentes com sintomatologia depressiva não assinalaram o NUNCA ao acoso, e 

enquanto que 20% dos sem sintomatologia depressiva nunca tiveram contato com o 

bullying 100% dos adolescentes com sintomatologia depressiva enfrenta no seu 

cotidiano escolar a violência entre pares mesmo que num percentual pequeno.  Diante 

destes dados pode-se inferir que existem vínculos entre o Bullying e a Depressão, e que 

os adolescentes com sintomatologia depressiva provavelmente tem um maior contato 

com este tipo de violência, o bullying. 

Apesar destes resultados não possibilitarem dizer com precisão se a depressão 

causa o comportamento bullying ou se é o bullying que faz surgir esta patologia, os 

achados apontaram para os vínculos entre os fenômenos bullying e depressão, estando 

toda a sintomatologia depressiva nas consequências que o bullying traz para sua vítima, 

para as pessoas que assistem à violência (espectadores) e para o próprio agressor 

(bullie). 

 

3.5 Resultados e discussão do Scriped-Cartoon Narrative Bullying apreendidos pelo 

software Alceste 

 

 As histórias produzidas pelos adolescentes, a partir da observação das gravuras 

do instrumento Scriped-Cartoon Narrative Bullying, foram processadas juntas, 

contendo 300 unidades de contextos iniciais (U.C.I) e  também separadas pelo tipo de 

escola (pública e privada). 
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3.5.1 Análise lexical do conjunto das histórias (N=300) 

 

 O primeiro processamento constituiu um corpus de 300 unidades de contextos 

iniciais (U.C.I), totalizando 30.550 ocorrências, sendo 3.073 palavras diferentes, em 

média 10 ocorrências por palavra. Após a redução do vocabulário as suas raízes, foram 

encontradas 515 palavras reduzidas e analisáveis e o corpus foi reduzido a 2.695 

unidades de contexto elementares (U.C.E). A classificação hierárquica descendente 

(CHD) reteve 78% do total de U.C.E do corpus.  

Deste processamento, emergiu um dendograma contendo 3 classes conforme a 

figura 3. A primeira partição composta pelas classes 1 e 3, caracterizadas pelos 

comportamentos dos atores da violência tipo bullying (Bullys) e de suas vítimas e o 

espaço da materialização destes atos; e a segunda partição composta da classe 2, 

denominada de estratégias de enfrentamento. 

 

 

Classe 1 
Comportamento dos Bullys  

Classe 3 
Espaço da materialização do bullying e 

comportamento dos vítimados  

Classe 2 
Estratégias de 
Enfrentamento 

X²  e  Palavras X²  e  Palavras X²  e  Palavras 
227    jogar 
207    derrubar 
188    pegar 
127    chão 
122    sala 
101    lanche 
89      basquete 
86      bola 
82      materiais 
51      deixar 
50      bater 
 
 

95       chegar 
74       brincar 
59       escola 
57       meninos (as) 
48      garoto (a) 
40      colega (s) 
37      grupo 
32      brincadeira 
30      criança (s) 
 

79 acontece 
64 pensaria 
62 tentaria 
48 iria 
48 falta 
44 mudar 
44 pessoa (s) 
36 precisa 
30 situação 
29 amizade 
28 deu 
 

17, 01% 39,13 % 48,87 % 

 

27      vez (es) 
26      novo 
26     calça 
24     excluído (a) 
22     ficar 
21     dia 
16     começar 
16     sozinho 
14     aceitar 
14     maria 
14     classe 

28 procurar 
27 existir 
26 pai(s) 
22 Feliz 
21 vou 
21 ajudar 
20 dar 
19 procurar 
18 sei 
17 deve 
17 diretor 

48      cabelo 
47      aula 
44      saiu 
39      cortar 
39      esconder 
39      caderno 
36      neles 
36      tomar 
34      caiu 
33      empurrar 
29      cair 

Figura 4– Dendograma com as classes temáticas do total das histórias  

Bullying e Contexto Escolar 
Atos 
eEspaços 
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Assim, as classe 1 e 3 são resultantes, primeiramente, de um bloco textual 

comum, o que permite inferir que elas possuem significados complementares. Por sua 

vez, a classe 2 contém um conglomerado comum que se distancia das outras duas 

classes. 

A classe 1, denominada “Comportamento dos Bullys” envolveu 359 U.C.E, com 

22 palavras, significando 17,01% do corpus. A classe 2, que trata “das estratégias de 

enfrentamento”, conteve 926 U.C.E, com 22 palavras, correspondente a 48,87% do 

corpus. Por fim, a classe 3, categorizada como “Espaço da materialização do bullying e 

comportamento dos vítimados”, foi formada por 826 U.C.E, contendo 20 palavras, 

contabilizando 39,13%.  

A Análise Fatorial de Correspondência (AFC) realizada pelo Alceste preparou 

um plano fatorial no qual verificam-se oposições entre as três classes resultantes da 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Tendo o conteúdo das histórias se 

distribuído em 3 zonas ou conglomerados, de modo não-aleatório e correspondente às 

formas específicas das classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

    
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   |                    levar colocar  |                                   |                       
   |                        sair       |                                   |                       
   |                                   |                coisas             |                       
   |           tocar vão brigar        |                                   |                       
   |  cortar saiu nele derrubar cair   |                                   |                       
   |bola cabelo  livros basquete livro |                                   |                       
   |empurrarcaiumateriaisjogarchaotomar|                                   |                       
   |     lanche pegam                  |                     dizer ajuda   |                       
   |    bater  quadra querendo         |                           cabeça  |                       
   |   sala                            |                                   |                       
   |     da encontrar                  |                  melhor boa  vou  |                       
   | xingam intervalo                  |           pai(s)dar gente   diretor                   
   |    aula                           |              falta iria deve  feliz                     
   |  os portões                       |              pensaria precisa falar                    
   |                                   |                  tentaria deu diria                     
   | hora                              |               mudar acontece educar                     
   | deixa                             |                     existir mostrar                    
   | menino(a)                         |                             amizade                  
   |                                   |                         conversaria               
   | chama                             |                           pessoa(s)                    
   +-passa-----------------------------+-----------------------------------+                       
   |                                   |                                   |                       
   |                                   |                                   |                       
   |                                   |                               achar                      
   | falar                             |                                   |                       
   Ficar roupas                        |                                   |                       
   |  entrou                           |                                   |                       
   |                                   |                                   |                       
   |                                   |                                   |                       
   |     tirar                         |                                   |                       
   |                                   |                                   |                       
   |      dias                         |                                   |                       
   |     olhar mau                     |                                   |                       
   |      meninos (as)                 |                                   |                       
   |  zombam começam brincadeira       |                                   |                       
   |          mexem colegas            |                                   |                       
   |           pelos brincar           |                                   |                       
   |      listrada vejo chegar teve final                                  |                       
   |      calca(s) Maria criança vontade                                   |                       
   |          grupo(s)vê uma sente notam amarelinha                        |                       
   |         percebe garoto vezes ignoram novato estudar desprezado        |                       
   |                 acaba parte   feio|maltratam rejeitado escola         |                       
   |                                   ao                                  |                       
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 

 
 

 

Na figura 5 pode-se perceber a relação entre as Classes 1 e 3 que compõe a 

subcategoria denominada de “Atos e espaços” posicionam-se do lado negativo, à 

esquerda, enquanto que a Classe 2, que compõe a categoria “ estratégias de 

enfrentamentos”, posiciona-se do lado positivo, à direita. 

Para uma melhor compreensão e apreensão das Representações Sociais dos 

adolescentes sobre o fenômeno, o bullying, foi necessário fazer o processamento dos 

adolescentes que cursam as escolas pública e privada separadamente. 

EIXO 1 
(62.20%) 

EIXO 2 (37.80%) 

CLASSE 2 

CLASSE 1 

CLASSE 3 

Figura 5 - Analise Fatorial de Correspondência do Total das histórias 
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3.5.2 Análise lexical das histórias dos alunos da escola pública (N=150) 

 

O processamento dos adolescentes da escola pública totalizou 12.955 

ocorrências, sendo 1.894 palavras diferentes, em média 7 ocorrências por palavra. Após 

a redução do vocabulário as suas raízes, foram encontradas 589 palavras reduzidas e 

analisáveis e o corpus foi reduzido a 975 unidades de contexto elementares (U.C.E). E a 

classificação hierárquica descendente (CHD) reteve 50.39 % do total de U.C.E do 

corpus.  

Este processamento fez emergir um dendograma conforme a figura 6 com duas 

repartições que receberam as mesmas denominações do processamento do item anterior 

(N=300), “bullying e contexto escolar”, contemplando as três classe e o outro definido 

com “atos e espaços”, aglutinando as classes 2 e 3.  

BULLYING E CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

Classe 1 
Estratégias de 
Enfrentamento 

Classe 2 
Comportamento dos Bullys  

Classe 3 
Comportamentos dos 

Bullys e espaços para sua 
materialização  

X²  e  Palavras X²  e  Palavras X²  e  Palavras 
17    Pessoa 
14   Acontece 
9     Iria 
9     Precisa 
9     Coisas 
7     Mudar 
7     Pensar 
7     Tentaria 
6     Pensaria 
6     Amigos 
5     Dizer 
5     Vida 

86      Brincadeira 
64      Mau 
59      Tira 
45      Gosto 
33      Grupo 
26      Vestimenta 
23     Colega 
21     Chata 
21     Aceitar 
20     Rejeitar 
 

93     Brincar 
64     Sala 
55    Mangar 
41    Passar 
40    Deixam 
35   Meninos 
34    Olhar 
32    Meninas 
28    Porta 
16    Derruba 
13    Roupa 
12    Criança 
9      Livro 

68.28 % 16.03 % 15.69 % 

27    Materiais 
27    Amarelinha 
26    Pegam 
19    Entrar 
17    Chega 
17    Quadra 
16    Ficam 
16    Aula 
16   Calça 
 

5     Feliz 
5     Respeito 
4     Ajuda 
4     Tenho 
4     Falta 
4     Gente 
4     Inveja 
4     Situação 
 

20     Excluir 
16     Classe 
15     Discriminar 
14     Garoto 
12     Desprezar 
11     Maltratar 

ATOS E ESPAÇOS 

Figura 6 - Dendograma com as classes temáticas das histórias dos adolescentes de escola pública 
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 A classe 1 foi denominada de “Estratégias de Enfrentamento”, envolvendo 396 

U.C.E, com 20 palavras, significando 68,28 % do corpus. A classe 2, que tratou dos 

“Comportamento dos Bullys”, contendo 93 U.C.E, com 16 palavras, correspondente a 

16,03 % do corpus. Por fim, a classe 3 categorizada como “Comportamento dos bullys e 

espaços para sua materialização” foi formada por 91 U.C.E, contendo 22 palavras, 

contabilizando 15.69 %. 

Já a AFC elaborada a partir dos dados dos adolescentes de escola pública 

resultou num plano fatorial, figura 7, contendo as oposições entre as três. O conteúdo 

das histórias distribuiu-se em forma circular formando conglomerados integrados, de 

modo não-aleatório e correspondente às formas específicas das classes. 
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   +-----|-------|---------|----------+------------|------|-----|-----+2---|                   
garoto medo jeito                      |                       
   |             aluno gosto do numa humilhar maltratar mostrar            |                   
   |         vezes garoto dia tira  excluir dos   defenda                  |                   
   |         brincadeira chata pelos   |          zombar                   |                   
   |            aceitar colega mau     |                 sei               |                   
   |                                   |                                   |                   
   |                                   |                                   |                   
   |                                   |                                   |                   
   |                                   |                                   |                  
   |       grupos                      |                          querer   |                   
   |                                   |                                   |                   
   |     uma+(s)                       |                                   |                   
   |    os                             |                              historia                 
   |                                   |                           acontecendo                
   |                                   |                           tipo pai(s)                 
   |                                   |                                fazer                  
   | jogar                             |                             tentaria                  
   |  pelos hora                       |                              procurar                 
   |  vejo aproximar                   |                                 dar                   
   |                                   |                             nas achar                 
   |                                   |                       situação falta                  
   +-----------------------------------+--------------------------------mudar                  
   | tomar                             |                 iria amigos tentaria                 
   | entrar                            |                    acontece pensaria                 
   |  amigos roupas                    |                pessoa precisa saber                   
   | deixam                            |                                ajuda                  
   |  livro                            |                                coisas                 
   |   lado escola                     |                                deu                    
   |fica casa                          |                               existe                  
   |                                   |                         menosprezar              
   |menino(as)                         |                                   |                   
   | aula  meninos passam              |                                   |                   
   |  olhar porta sala                 |                            continua                   
   |  pegam chega quadra               |                          as       |                   
   |          chão derruba             |                         conversar |                  
   |      mangar consegue              |                                   |                   
   |   fala da viu brincar             |                                   |                   
   |              criança(s)           |                                   |                   
   |           ver sente chamam        |                                   |                   
   |                     camisa        |                                   |                   
   |                     isabela       |           vai                     |                   
   |              conhece bola   sozinho   mundo tratam +uns               |                   
   |                                   | ve                                |                   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
 
 

Figura 7 - Análise Fatorial de Correspondência dos adolescentes de escola pública 

 
Pode-se também perceber relação entre as três classes. Oposição entre as classes 

1 e 3 que respectivamente revelam as estratégias de Enfrentamento do bullying, 

comportamentos dos bullys e espaços para sua materialização, a classe 1 se 

posicionando do lado positivo, direito, mais próximo do eixo horizontal do gráfico, que 

EIXO 1 
 (59.96 %) 

EIXO 2 (40.04 %) 

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 1
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correspondeu a 59,96% e a classe 3, no eixo horizontal, lado esquerdo, negativo. Como 

também se visualiza uma relação de continuidade entre a classe 2, Comportamento dos 

Bullys, e classe 3 denominada por Comportamentos dos Bullys e espaços para sua 

materialização, tendo a classe 2 se posicionado no fator 2 ou eixo vertical positivo 

(40,04 %). 

 

3.5.3 Análise lexical das histórias dos alunos da escola privada (N=150) 

 

Com os dados coletados na escola privada, o Alceste processou um corpus 

constituído por 150 U.C.I., totalizando 17.591 ocorrências, sendo 2.328 palavras 

diferentes, em média 8 ocorrências por palavra. Após a redução do vocabulário as suas 

raízes, foram encontradas 807 palavras reduzidas e analisáveis e o corpus foi reduzido a 

1.210 unidades de contexto elementares (U.C.E), composto por quatro classes e com 

classificação hierárquica descendente (CHD) retendo 59% do total de U.C.E do corpus. 

Conforme o dendograma da figura 8, que emergiu do programa computacional, 

houve três partições do corpus. A primeira partição englobando as quatro classes, 

denominada de “Bullying e Contexto Escolar”, uma segunda repartição englobando as 

classes 1, 2 e 4, denominada de “Tipos de Bullying e espaços” e uma última repartição 

denominada por “Violência e conseqüências”, que correspondeu as classe 2 e 4.  
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CLASSE 1 
Comportamento dos 

Bullys e espaços para sua 
materialização 

CLASSE 2 
O bullying- Agressão 

Psicológica e 
características dos 

vítimados  

CLASSE 4 
Consequências psico-

comportamentais para 
os vítimados  

CLASSE 3 
Estratégias de 
Enfrentamento 

X²  e  Palavras X²  e  Palavras X²  e  Palavras X²  e  Palavras 

110      Derrubar 
100      sala 
98        pegar 
98        jogar 
70        lanche 
55        chão 
51        livros 
48        aula 
36        materiais 
33        saiu 
33        deixar 
20        basquete 
20        intervalo 
18        ir 
18        roubar 
18       saída 
18       terminar 
17       bater 
17       sair 
14       brigar 
14       cadernos 
13       hora 
13       nele 
 

178     chegar 
88        escola 
44        dia 
39        amarelinha 
38        brincar 
32        roupa 
31        começar 
27        colega 
25        menino 
25        menina 
24        olhar 
24        falar 
21        viu 
21        encarar 
20        entrar 
20        novatos 
17        frente 
14        novo 
14        chamar 
12        perceber 
11        grupo 
9          rindo 
 

54      excluído 
47      sentir 
45      brincadeiras 
42      crianças 
41      garotos 
35      querem 
27      isolado 
21      gosto 
21     aceitar 
19     zombar 
17     participar 
15     diferente 
14     vestimenta 
13     mau 
11     estudar 
11     rejeitar 
10     medo 
10     observar 
8       sarro 
8       brincar 
8       grupo 
 

33     pessoa 
32     pensaria 
31     acontece 
26     iria 
26     tentaria 
22     amizades 
18     falta 
16     existem 
14     fazer 
14     procurar 
12     mudar 
12     situação 
10     vou 
10     poder 
9       sei 
9       pai 
9       precisar 
9       superior 
8       socializar 
8      posso 
8      falar 
8      mostrar 
8      aprender 

21, 83% 13,36% 13,14% 51, 67% 

 

 

A classe 1, denominada “Comportamento dos Bullys e espaços para sua 

materialização” envolveu 196 U.C.E, com 23 palavras, significando 21, 83% do corpus. 

A classe 2, que trata da forma velada do Bullying ,“O bullying- Agressão Psicológica e 

características dos vítimados”, conteve 120 U.C.E, com 23 palavras, correspondente a 

13,36% do corpus. A classe 4, categorizada como “Conseqüências psico-

comportamentais para os vítimados” foi formada por 118 U.C.E, contendo 21 palavras, 

Figura 8- Classes temáticas dos adolescentes de escola privada 

Tipos de 
Bullying e 
E

Violência e Consequências 

Bullying e Contexto 
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contabilizando 13,14%. Por fim, a classe 3 denominada de “Estratégias de 

Enfrentamento” englobou a maior parte do corpus (51, 67%), com 23 palavras, 

constituída por 464 UCE. 

Por fim, o software realizou a AFC das histórias acerca do Bullying construídas 

pelos 150 adolescentes da escola privada, no plano demonstrado na figura 9, contendo 

as oposições entre as quatro classes resultantes da CHD, distribuídas em 3 zonas ou 

conglomerados, de modo não-aleatório e correspondente às formas específicas das 

classes. 
 

   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   |                                   |uma    grupo(s)                    |                   
   |                                  ver         viu                      |                  
   |                                   |     amigos  brincar               |                   
   |                                   rejeitado   pelos                   |                   
   |                                   |   escola ao                       |                   
   |                    novatos crianças excluído menino(a)garoto maria    |                   
   |                                   |       amarelinha+ vai+roupa+      |                   
   |                  normal vestimenta|  alegre zombar chegar falar       |                   
   |                                   |vontade        percebe dia         |                   
   |                                   |isolado olhar                      |                   
   |                           aceitar lado    frente    viu               |                   
   |                          medo  sente estudar brincadeiras             |                   
   |                    diferente      |                                   |                   
   |                                   |   observar         começar        |                   
   |                      das  querer  |            mau+                   |                   
   |                         gostar    |        maltratar chama aluno(s)   |                   
   |                                   |                                   |                   
   |                                   |                participar  mangar |                   
   |                                   |                rindo entra camisa |                   
   |                                   |                   implicam        |                  
   +-----------------------------------+-------------------------------ficar                   
   | pessoa                            |                               garotos                 
   |                                   |                                   |                   
   |pai mudar                          |                            hora da|                   
   |deveria conheço                    |                                   |                   
   |  amizades                         |                           encontrar                   
   |   diretor acontece                |                        tempo deixar                   
   |     falta pensaria procurar       |                        alunos bater                   
   fazer  tentaria iria                |                       espera porta                    
   |    ajuda                          |                                   |                   
   |   posso deu                       |             intervalo cair xingar |                   
   |      procurar                     |              aula sala os   pegar |                   
   |                                   |               jogar bola materiais|                  
   |                                   |                 saiu chao derrubar|                   
   |                                   |              lanche nele livros   |                   
   |                                   |                                   |                   
   |                                   |                  leva materiais   |                   
   |                                   |                   saída           |                   
   |                                   |                quadra             |                   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
 

 

Figura 9 - Análise Fatorial de Correspondência dos adolescentes de escola privada. 

EIXO 2 (29,80 %) 

EIXO 1 (50,71 
%) 

  CLASSES 4 e 2 

CLASSE 1 

CLASSE 3 



108 
 

O plano fatorial de correspondência que emergiu do processamento das histórias 

pelo software Alceste é composto por dois eixos, um horizontal denominado de eixo 

horizontal ou fator 1(29,80 %) e o outro denominado de eixo vertical  ou fator 2 (50.71 

%). 

As classes 1 e 3,“Comportamento dos Bullys e espaços para sua materialização” 

e “Estratégias de Enfrentamento”,  posicionaram- se numa relação de oposição,  a classe 

1 do lado positivo, à direita, enquanto a classe 3 do lado negativo, à esquerda do eixo 

vertical ou fator 1 respectivamente. Tendo essas duas classes, 1 e 3, posicionado-se 

numa relação de oposição também às classes 2 e 4 que, pelas palavras que as compõem 

e pelo seu posicionamento na figura 8, interagem de forma a constituir juntas a 

subcategoria “violência e conseqüências”. 

Por meio das AFC realizada do total das histórias (N=300) e das histórias dos 

alunos da escola pública (N=150) e privada (N=150) separadamente,  pode-se fazer a 

inferência de que o bullying no contexto escolar ocorre nas relações interpessoais dos 

adolescentes no ambiente escolar, na sala de aula, no pátio, corredores e na saída da 

escola, que meninos e meninas estão implicados nesta dinâmica, como ator, vítima ou 

espectador da violência na forma de atos agressivos, violência física (bater, derrubar, 

empurrar, cortar), psicológica e moral (olhar, encarar, rir, discriminar, desprezar, 

maltratar), patrimonial (pegar, esconder roubar) e exclusão. 

No entanto, estes adolescentes demonstram possuir estratégias para o 

Enfrentamento desta violência, o bullying, procurando se socializar, fazendo mais 

amizades e quando necessário solicitando intervenção familiar (pais) e/ ou de 

profissionais da escola (diretor). 

Este comportamento de buscar os pais denota que, apesar destes jovens estarem 

na fase da adolescência que tem como uma de suas características o distanciamento dos 
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familiares em detrimento do grupo de pares, quando bem orientados pelos pais, 

responsáveis e pela escola, retomam os laços afetivos que existiam na infância. E que é 

necessário que os pais tenham tempo para os filhos, para ensinar e corrigir os erros dos 

mesmos e não deixar esta função apenas a escola. Posto que muitas vezes este 

distanciamento imposto pelo ritmo de trabalho dos pais, faz com que eles não percebam 

ou ignorem os maus comportamentos dos filhos, gerando falta de limites, desobediência 

e sentimentos de abandono, que pode gerar patologias como a depressão e 

comportamento violentos-bullying, possivelmente como forma de assinalamento de 

uma falta, isto é, para chamar a atenção dos pais. 

 

3.5.4 Análise lexical das questões finais do  Scriped-Cartoon Narrative Bullying. 

Estes resultados são confirmados através das respostas dadas pelos adolescentes 

as quatro questões finais do instrumento Scriped-Cartoon Narrative Bullying.  

Quanto à primeira questão (Se tu fosses alguém nessa história, quem serias? Por 

quê?), Os adolescentes se projetaram nos papéis de vítima, agressor, espectador, amigo, 

funcionários da escola (diretor, professor, psicólogo e assistente social). 
 

Tabela 10- Questão 1- Se tu fosses alguém nessa história, quem serias? Por quê? 
PERSONAGEM POR QUE? ESCOLA 

PÚBLICA 
ESCOLA 

PRIVADA
VÍTIMA  Porque eu iria me defender; porque é uma boa pessoa; porque é 

inteligente; porque será uma pessoa importante; porque não maltrato 
ninguém; porque isso acontece na minha vida.  

51 56 

AGRESSOR  Porque eu gosto de mexer com as pessoas; porque eles são uns 
emos; porque gosto de brincar.  

12 15 

ESPECTADOR  Estou sempre rodeado de amigos; não maltrato ninguém e nem sou 
maltratado.  

10 14 

AMIGO  Para ajudar a vítima.  35 27 

FUNCIONÁRIO 
DA ESCOLA  
(diretor, professor, 

psicólogo, assistentes 
social) 

Para aconselhar a vítima sobre como lidar com esta situação; para 
punir os agressores; para fiscalizar a violência.  

19 18 

NINGUÉM  Não pareço nenhum dos personagens  23 20 

TOTAL   150 150 
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A escolha do papel de vítima é ancorada nas características da personagem que 

fazem com que este indivíduo seja alvo das agressões; na capacidade empática e na 

similaridade de suas vivências reais. Para os adolescentes, a vítima é uma pessoa de 

bom caráter e inteligência, o que denota uma perspectiva de um futuro promissor, mas 

que não sabe como se defender das agressões.  

A projeção no agressor resultou de forma semelhante aos resultados obtidos dos 

dados coletados através da Técnica de Associação Livre de Palavras que foram 

processados pelo software Tri-Deux-Mots, onde o Bullying foi objetivado nas 

brincadeiras de mau gosto. Os adolescentes responderam nesta questão que seriam o 

personagem agressor porque gostam de mexer, de brincar com os colegas que diferem 

dele e do grupo, denominando as vítimas de suas agressões de “Emos”. 

Um dado relevante que leva à reflexão é a quantidade de agressores e a diferença 

percentual entre as escolas: 6,7% na escola privada e 4% na escola pública. O número 

de adolescentes que se colocam no papel de agressor na escola privada foi maior do que 

na escola pública quando se esperava que fosse o inverso devido às condições sociais de 

cada grupo. Contudo e infelizmente, os jovens de classe média, segundo a mídia, estão 

cada vez mais com valores distorcidos, muitas vezes pela falta de limites, pela ausência 

dos pais, da troca do afeto pelo objeto, entre outros, gerando comportamentos 

patogênicos e/ou delinquentes.  

Comportamentos agressivos, atos cruéis deliberadamente realizados estão 

acontecendo em nossa sociedade e veiculados pela mídia entre 2007 e 2010. Vejamos 

alguns exemplos que foram divulgados. 

O jornal O globo noticiou que cinco jovens roubaram e agrediram a socos e 

pontapés uma empregada doméstica que estava em um ponto de ônibus, no Rio de 

Janeiro, por pensarem que a mulher era uma prostituta (Fernandes, 2007). 
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De acordo com o G1(2010), em janeiro deste ano um adolescente de 15 anos de 

idade, estudante do Colégio Naval de Angra dos Reis, foi internado na Unidade de 

Saúde Mental da Marinha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, por ter sofrido 

bullying (Viana, 2010). 

Dois meses após este incidente, o G1 divulga que a princesa do Japão, Aiko, de 

8 anos de idade, com queixas de dor de estômago e ansiedade, deixou de ir à escola 

após ter sido vítima de bullying por um grupo de colegas. 

Alguns adolescentes projetaram-se nos personagens espectadores por não 

praticar e nem sofrer agressão, contudo, a omissão do socorro o torna conivente com o 

bullying e não o deixa livre das conseqüências psico-afetivas deste fenômeno.  

Os adolescentes que se identificaram com o personagem amigo da vítima (24%),  

mostram possuir uma capacidade empática, apoiando a vítima de forma com que esta 

perceba que tem amigos com quem podem contar para enfrentar as agressões. 

Outra forma de enfrentamento encontrada foi a denúncia da agressão a 

funcionários da escola (diretor, professor, psicólogo, assistente social), por estes terem 

conhecimentos para aconselhar a vítima sobre como lidar com esta situação, para 

fiscalizar a violência e punir os agressores. 

Dos adolescentes, 33,3% referem que não seriam nenhuma das personagens, 

contudo, nas análises dos adolescentes com sintomatologia depressiva verifica-se que 

aqueles que não se identificam com os personagens quando escrevem a história sobre as 

gravuras se projetam inconscientemente nas situações de violência. Este dado denota 

que todos estão implicados com este fenômeno, o Bullying. 

A segunda questão (Em tua opinião, porque é que estas coisas acontecem na 

escola?) releva as causas do bullying, conforme a tabela abaixo: 
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Tabela11- Questão 2- Em tua opinião, por que é que estas coisas acontecem na escola? 
 

CAUSAS ESCOLA 
PÚBLICA 

ESCOLA 
PRIVADA

FALTA DE ESTRUTURAÇÃO ESCOLAR (falta 
segurança, fiscalização, profissionais – psicólogo,)  

16 14 

FALTA DE COMUNICAÇÃO 2 5 
PERTENÇA GRUPAL (falta de identificação e empatia 
com pessoas que não se encaixam no grupo – diferença de 
personalidade, opinião, cultura, física , da forma de se vestir 
e influência do grupo)  

29 23 

NOVATOS  5 3 
FALTA DE EDUCAÇÃO/DISCIPLINA (DOMÉSTICA 
E ESCOLAR)  

15 21 

PRECONCEITO (desigualdade social, racismo, 
discriminação, opção sexual e falta de respeito)  

25 23 

CARACTERISTICA DA INTERAÇÃO ENTRE PARES 
(por diversão, brincadeira, briga por besteira; para se 
destacar- ser popular, moral, comportamento normal na 
escola)  

20 22 

PERFIL DO AGRESSOR (instinto ruim, maldade, inveja,  
raiva, infantilidade, personalidade fraca e insegura)  

15 21 

PERFIL DA VÍTIMA (medo, timidez, vergonha de 
denunciar a violência e dificuldade para se defender)  

10 8 

FALTA DE VALORAÇÃO (Deus, amizades, respeito)  13 10 
TOTAL  150 150 
 

 

Na tabela 11 observa-se que para estes adolescentes, as causas da violência, o 

bullying, no contexto escolar estão relacionadas à falta de estrutura da escola para a 

prevenção e combate do fenômeno, a questões relacionadas aos grupos de pertença, isto 

é, a discriminação às diferenças (personalidade, cultura, roupa, novatos) que ocorre por 

diversão, brincadeira, para que o agressor consiga se destacar, ser popular na escola. 

Também provavelmente pela falta de limites na educação familiar e escolar, falta de 

sentimento empático e religioso e por características de personalidade do agressor 

(instinto ruim, maldade, inveja, raiva, infantilidade, personalidade fraca e insegura) e da 

vítima (medo, timidez, vergonha de denunciar a violência e dificuldade para se 

defender). 
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Diante destes comportamentos agressivos os adolescentes elaboram estratégias 

de enfrentamento descritas nas tabelas 12 e 13. Na tabela 12 encontram-se as respostas a 

questão três, ancoradas no enfrentamento comportamental e na tabela 13 encontram-se 

as respostas da questão 3 e 4 referentes às estratégias atitudinais. 

Tabela 12- Questão 3- Se tu fosses este rapaz/moça, o que tu farias para mudar esta 
situação? 

ENFRENTAMENTO COMPORTAMENTAL 
(questão3) 

ESCOLA 
PÚBLICA 

ESCOLA 
PRIVADA 

MELHORAVA A SOCIALIZAÇÃO (tentando um 
entrosamento, conversando com os agressores) 

40 42 

REVIDE (me revoltaria, me tornaria igual a eles, 
encarando-os, brigando com eles; compraria um 
revólver, mataria todos) 

29 30 

MUDANÇA DE ATITUDE (me imporia mais, faria 
novos amigos, novo grupo, mudava meu jeito,mostraria 
quem sou). 

20 19 

SAIR DA ESCOLA  15 10 
DENÚNCIA DA AGRESSÃO (falaria com o diretor, 
pais, procuraria ajuda de um psicólogo, procuraria a 
polícia) 

33 35 

NÃO LIGARIA  13 14 
TOTAL  150 150 
 
 
 

Observa-se na tabela 12 que dos 300 adolescentes, 10% utilizaram como 

estratégia de enfrentamento, sair da escola e 23% adotariam uma posição de revide, não 

resolvendo a questão da violência na escola e corroborando para a fomentação de 

tragédias (“compraria um revólver, mataria todos”).  

Apenas 10% do grupo acredita que para mudar a situação de violência, bullying, 

(questão 3) é necessário denunciar a agressão e 34% desses adolescentes revelam que é 

necessário também uma melhor socialização, um melhor entrosamentos com os colegas 

e diálogo com os agressores. Para isso, é importante que se faça uma mudança de 

postura, melhorar a auto-estima, impor-se para poder fazer novos amigos e pertencer a 

um grupo, atitudes mencionadas na quarta questão: 
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Tabela 13- Questão 4- Se tu fosses este rapaz/moça, o que poderias fazer, pensar ou 
dizer para si mesmo (a) para se sentir melhor? 

ENFRENTAMENTOS 
ATITUDINAIS (questão 4) 

ESCOLA 
PÚBLICA 

ESCOLA 
PRIVADA

É SÓ UMA FASE 12 20 
SUPORTE FAMILIAR E RELIGIOSO (Deus, família e 
amigos fora da escola) 

28 21 

LEVANTAVA A AUTO-ESTIMA (levantar a cabeça, 
mostrar as qualidades) 

30 35 

MUDANÇA DE ATITUDE, ME DEFENDERIA 5 13 
ME AFASTARIA DOS AGRESSORES 13 2 
PENSAMENTOS POSITIVOS 18 14 
FICARIA SÓ/ ESTUDARIA MUITO 13 4 
NÃO LIGARIA (não me importo com o que os outros 
pensam, não vou mudar meu jeito, não preciso de amigos 
falsos) 

13 15 

REVIDE (encarava-os, me vingaria) 18 26 
TOTAL 150 150 

 

Já para a questão 4,  tabela13, as estratégias de enfrentamentos utilizadas foram 

objetivadas em atitudes de valorização de si próprio e da família. Os adolescentes 

responderam que este momento de violência é só uma fase de sua vida que vai passar, 

mas que para enfrentá-la é preciso pensamentos positivos que levantem a auto-estima e 

facilitem uma mudança comportamental (defender-se). Porém, 16% desses adolescentes 

pensam em se defender atacando o agressor (encarava-os, me vingaria), corroborando 

para a continuação do ciclo do bullying. 

Fante (2005) denomina este ator que reage à violência com mais violência por 

vítima agressora. Ou seja, aquele adolescente que tendo passado por situações de 

sofrimento na escola, tende a buscar indivíduos mais frágeis que ele para transformá-los 

em bode expiatórios, na tentativa de transferir os maus tratos sofridos para estes 

colegas. Este comportamento faz com que o bullying se transforme numa dinâmica 

expansiva, cujos resultados incidem no aumento do número de vítimas. 
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De acordo com os estudos desenvolvidos por Coutinho (2005) este tipo de 

comportamento que incide no aumento do número de vítimas pode estar vinculado à 

manifestação de uma depressão reativa, posto que expressões de raiva, de 

descontentamento, de oposição, de desprazer pode ser indicadores da sintomatologia 

depressiva. 

Diante destes resultados e dos vínculos entre os fenômenos bullying e depressão, 

frisa-se a necessidade de estabelecer estratégias de combate e prevenção da violência 

entre pares nas escolas, envolvendo a cooperação de todos os envolvidos: alunos, 

professores, diretores e pais. 

Posto que, apesar deste fenômeno fazer parte do senso comum cotidiano deste 

grupo, os dados revelam um campo de estudo favorável para o estabelecimento de 

medidas preventivas tanto no nível da instituição escolar quanto familiar. 

Considerando a caracterização dos participantes do nosso estudo, vê-se que são 

meninos e meninas em sua maioria (58.33%)  que estão entrando na adolescência (12 a 

14 anos de idade), com grau de ensino correspondente a sua idade, 70% sem histórico 

de reprovação escolar, 63.7% residindo com ambos os genitores e com alguma prática 

religiosa (48.33% da religião católica e 22.3% da religião evangélica). 

São adolescentes que possuem conhecimentos sobre o Bullying, suas 

implicações e as estratégias de enfrentamento, ancorando este fenômeno na prática de 

violência física, material, psicológica e social. O bullying sendo objetivado pelos 

adolescentes nos comportamentos dos atores, os Bullys, na aplicação de violência física, 

moral, material e psicológica (derrubar, bater, brigar, jogar, pegar, esconder, tomar, 

empurrar, roubar, fazer brincadeiras de mau gosto, encarar, rir, discriminar, desprezar, 

rejeitar, excluir, etc.), ocorridas nos espaços da escola (sala, pátio, corredores, quadra), 

na hora do intervalo, na hora da saída e também durante as aulas, como pode ser 
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visualizado, a seguir, nas frases construídas pelo programa computacional Alceste, a 

partir das falas dos adolescentes.  

- Adolescentes da escola pública: 

“amigos o maltratava, tira brincadeiras chatas, de mau gosto”; “sempre desprezava ele”; 
“era um jovem excluído de todos os meninos do colégio”. 

 
- Adolescentes da escola privada: 
 

“garotos não o deixam passar, pegam seu material e jogam no chão”; “os covardes o 
agrediram e deixara - no chão”; “pegam as coisas dele da bolsa” “começaram a bater, xingá-lo”. 

 
Estes atos violentos corroboram para a construção de um comportamento 

comum nos vítimados. De acordo com as representações elaboradas pelos adolescentes, 

as vítimas são pessoas que não se enquadram no perfil dos grupos já existentes por se 

vestirem de forma diferente e/ou são pessoas novas na escola, novatos, que se isolam, 

não participam das brincadeiras, apenas observam os colegas brincando e se sentem 

tristes e solitários diante desta violência. 

“Bianca sente-se triste, isolada”; “esta sozinha, mas tem vontade de participar das 
brincadeiras”; “eu observei que ela é uma garota que se sente sozinha na escola”;” José sempre 
foi excluído na sua escola, zombavam dele por ser diferente”; “participa de nada, fica apenas 
observando a brincadeira” (adolescentes da escola privada). 

 
Contudo, observa-se que os adolescentes sabem como agir diante desta 

violência. A classe denominada de “Estratégias de Enfrentamento” emergiu nos três 

processamentos, ocupando uma maior significação nos corpus, 48,87 %, 68,28 % e 51, 

67% respectivamente, o que demonstra que os adolescentes elaboram maneiras para 

enfrentar esta violência. Os adolescentes retratam a necessidade da mudança desta 

situação, de tentar fazer mais amizades, procurando uma maior socialização, isto é, uma 

construção de um clima escolar que propicie a felicidade em se estar na escola, contudo, 

os adolescentes da escola privada vão além da idealização da construção de um clima 

favorável, sabem que para que esses ideais se tornem concretos, faz se necessário 

denunciar o bullying aos pais e responsáveis pela escola. 
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- Adolescentes da escola pública: 

“pensaria que eu vou mudar tudo isso”; “tem gente que tem preconceito”; “vou fazer de 
tudo para mudar esta situação”; tentar fazer amizade com todos”.  

 

- Adolescentes da escola privada: 

 
“tentaria formar amizades e mostrar para essas pessoas que eu não sou o que pensam”; 

“eu falaria com alguém”; “ eu conversaria com minha família”; “eu contaria tudo aos meus 
pais”; “falaria com a diretora”.  

 

Por meio das AFC pode-se fazer a inferência de que o bullying no contexto 

escolar ocorre nas relações interpessoais dos adolescentes no ambiente escolar, na sala 

de aula, no pátio, corredores e na saída da escola, que meninos e meninas estão 

implicados nesta dinâmica, como ator, vítima ou espectador da violência na forma de 

atos agressivos, violência física (bater, derrubar, empurrar, cortar), psicológica e moral 

(olhar, encarar, rir, discriminar, desprezar, maltratar), patrimonial (pegar, esconder 

roubar) e exclusão. 

Estes adolescentes demonstram possuir estratégias para o enfrentamento desta 

violência, o bullying, procurando se socializar, fazendo mais amizades e quando 

necessário solicitando intervenção familiar (pais) e/ ou de profissionais da escola 

(diretor).  

Apesar destes adolescentes possuírem conhecimento sobre os constructos e 

estratégias para seu enfrentamento, a violência em todas suas vertentes continua 

permeando a nossa sociedade. Os noticiários divulgam todos os dias cenas de violência, 

crimes cometidos em todas as instituições (escola, trabalho, família, Igreja etc.) públicas 

e privadas. É tanta brutalidade que parece que estamos vivenciando o apocalipse. Os 

valores humanos estão distorcidos, suas condutas mostram que além de vivermos em 

uma sociedade individualista, estamos cercados por indivíduos cruéis, que não medem 
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esforços para satisfazerem seus desejos. Uma total dissolução do Ego e do Superego, 

diria Sigmund Freud se ainda estivesse entre nós. Mas satisfazer os desejos desta 

maneira desorganizada, esquecendo – se do meio, o Outro, não favorece a um clima de 

felicidade, pelo contrário, o índice depressivo só aumenta, o que denota que é preciso 

sim uma organização social para sair deste caos violento e patológico mundial. 

Para isto se faz necessário compreender o âmago que envolve o aumento da 

violência no mundo. Posto que não somos todos psicopatas, vivemos numa sociedade 

que se preocupa com o outro que sofre. Isto pode ser visualizado na comunhão que 

fazemos, por exemplo, para amenizar a dor daqueles que tem suas vidas destruídas 

frente a um fenômeno natural.  Por onde então perpassa as causas centrais para este 

aumento da violência no mundo? Será que as Leis de combate a violência precisam ser 

reformuladas? Ou será que falta um compromisso ético-social dentro de cada indivíduo? 

Penso que a transformação deve ser individual e social. Não adianta apontar os 

erros governamentais e manter a mesma postura inerte. É preciso voltar ao passado, 

recuperar atitudes, valores e comportamentos para a educação do ser humano: as 

crianças e a adolescentes devem respeitar os pais, os professores e pessoa mais velhas; 

os pais, responsáveis e a escola devem rever suas funções na educação, tendo o limite, o 

respeito e a capacidade empática como princípios guias nesta dinâmica educativa. Mas 

antes de tudo isto, é importante ter em mente que realidade social (as relações entre os 

indivíduos, a comunicação) são princípios organizadores de condutas, portanto não 

adianta apenas reavaliar a educação de nossas crianças e adolescentes, se faz necessário 

olharmos para as nossas próprias atitudes e ações. 
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4. DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS DOS ADOLESCENTES COM ÍNDICE DE 
SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA (CDI) E COM VIVÊNCIA DA 
VIOLÊNCIA NA ESCOLA (SCRIPED-CARTOON NARRATIVE BULLYING E 
ESCALA ACOSO ESCOLAR PERCEBIDO-EAP) 
 
 Adolescentes da escola pública 
 

Os adolescentes com sintomatologia depressiva da escola pública (10%) 

apresentaram índice da sintomatologia depressiva no CDI de 17 a 27 pontos. Destes, 7 

identificaram-se como vítimas do bullying, pontuando na Escala de Acoso escolar 

percebido-EAP valores altos (12 a 26 pontos).  São adolescentes com idades de 12, 14, 

15 e 17 anos, do sexo masculino e feminino, que moram, em sua maioria, apenas com a 

mãe e cinco deles com histórico de reprovação escolar. Com este último dado pode se 

verificar a relação entre os fenômenos (Bullying e Depressão) e o fracasso escolar, posto 

a maioria dos adolescentes vítimas destes fenômenos apresentarem histórico de 

reprovação escolar. 

Vê-se que a presença da violência-bullying torna o ambiente escolar um lugar 

hostil, propiciando tensão nos relacionamentos entre os alunos e também com os 

professores, dificultando a aprendizagem, corroborando para um aumento do índice de 

reprovação e de vitimização, posto que, um número expressivo de vítimas do bullying reage 

ao sofrimento com mais violência. 

Santos (2009) explica este comportamento reativo dizendo que as manifestações 

do bullying criam um círculo vicioso, onde quem causa dor produz um ato desumano 

que desumaniza aquele que recebe. E esta exposição aos atos de abuso, discriminação, 

acusações injustas, intimidações que causam sofrimento e dor geram sentimentos de 

medo e de insegurança que com o passar do tempo vão dando lugar ao ódio e à 

vingança planejada sem remorso, nos mínimos detalhes, contra o agressor, contra os 

expectadores que assistiram tudo em silêncio e contra a própria vida. A vítima, de tanto 

sofrer com as brincadeiras de mau gosto, passa de ofendido a ofensor. 
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Este estudo verificou que a escolha do papel de vítima se dá também através 

desta dinâmica de passagem de vítima para agressor, posto que os adolescentes 

vítimados do estudo referiram um comportamento reativo e não passivo as agressões 

sofridas, ora se percebendo como vítimas ora como agressões ou vítimas vingativas:  

“Eu cheguei à escola, os idiotas estão se alezando, eles frescam de minha roupa, não me deixam 
sair da escola, eu bato neles e não me seguro e caiu. Eu não gostaria de ser ninguém nessa 
história. Porque quem faz isso não presta. Matá-los-ia. Que iria matar eles”                                                      

  (adolescente sexo masculino, 13 anos, 6ª série, ensino público) 
 

Os instrumentos, a técnica de Associação livre de palavras, a Escala de Acoso 

escolar Percebido e o Scriped-Cartoon Narrative Bullying, denotaram que os meninos 

encaram a prática do bullying como uma brincadeira entre colegas, como o exposto no 

exemplo que segue: 

“Algumas vezes seria o menino que é torturado pelos colegas e outras os próprios colegas 
porque gosto de tirar brincadeiras”.        

(adolescente sexo masculino, 15 anos, 1º ano, ensino público) 
 

 
Contudo, esta brincadeira entre amigos é considerada pelos meninos, como 

brincadeiras de mau gosto que gera a exclusão, solidão e sentimentos negativos como a 

raiva e o ódio, corroborando para o aumento do índice da violência na escola. 

O adolescente do ensino público, que se identificou com o personagem agressor, 

aparentemente não possui características que denote este perfil. É um garoto de17 anos 

de idade que apresentou 17 pontos no CDI e pontuação mínima na EAP, 8 pontos. Um 

jovem que mora com seus pais e um irmão, de religião católica, cursando o 2º ano do 

ensino médio, com histórico de reprovação escolar, respondeu ter reprovado uma vez 

em Português e em Física e demonstra conhecer as nuances das ações do bullying: 

“... menino sendo ignorado pelos colegas, sendo também expulso de sala, sendo esnobado pelos 
colegas, sendo descriminado, sendo agredido, sendo excluído do grupo, pensando na 
vingança...; seria o que às vezes esnoba as pessoas com brincadeiras chatas”.  

(adolescente sexo masculino, 17 anos, 2º ano)  
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Por que um jovem com este perfil se identifica com o personagem agressor? O 

que motivou a escolha deste papel? Um adolescente com baixo escore no CDI e na 

EAP, que reside com ambos os genitores. Será algo relacionado com o tipo de educação 

que o mesmo recebe em casa ou esta escolha se relaciona com o período do 

desenvolvimento vivenciado, a adolescência? Uma explicação para a escolha deste 

papel de agressor realizada por este adolescente em particular necessitaria uma maior 

investigação, talvez a aplicação de outros instrumentos ou uma entrevista em 

profundidade, o que demonstra o caráter complexo do fenômeno bullying. 

De acordo com Santos (2009), a maioria dos agressores surge de ambientes 

abusivos, de famílias desestruturadas, onde há pouca ou nenhuma afetividade e possuem 

como modelo comportamentos violentos para resolver os problemas.  E os estímulos 

saudáveis extraídos da família permitem que as crianças assimilem sentimento de amor-

próprio e capacidade de confrontar-se com situações emocionalmente difíceis, 

desenvolvendo a empatia, colocando-se no lugar do outro diante de situações de 

sofrimentos. E em contra partida, os estímulos negativos vivenciados no seio familiar, 

como violência entre os pais e contra a criança, falta de afetividade, gritos intimidadores 

e a falta de atenção criam nas crianças modelos que serão seguidos posteriormente. 

Corroborando com este pensamento Aberastury e Knobel (1981) refere-se ao 

adolescente metaforicamente como uma esponja que absorve tendências e 

comportamentos estimulados.  

Diante destas informações sobre a caracterização deste adolescente que se 

identifica com o personagem agressor, surge a indagação: Sendo a adolescência um 

estágio do desenvolvimento em que o sujeito se encontra vulnerável as tendências, quer 

sejam positivas ou negativas, o ambiente familiar e escolar podem ser os propulsores da 

escolha deste papel? 
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O estudo revelou ainda que os adolescentes possuem estratégias para o 

enfrentamento do bullying. Os dados encontrados pelo processamento no Alceste das 

histórias do instrumento scriped-cartoon narrative bullying mostram estratégias 

positivas e negativas. Os adolescentes diante da violência e distorções cognitivas que 

esta ocasiona, e não encontrando uma forma eficaz de lidar com o problema, opta por 

estratégias negativas como o revide e/ou sair da escola. No entanto, nosso estudo 

revelou que estas não são as únicas estratégias adotadas pelo grupo, os adolescentes 

sabem que é preciso denunciar a agressão aos diretores, pais e responsáveis, mas será 

que realmente o fazem? E o que a escola, os pais e responsáveis fazem a partir destas 

denúncias? 

O nosso estudo revelou ainda que estes adolescentes conhecem os profissionais 

capacitados para lidarem com a situação de violência no contexto escolar. 

“Eu seria a professora e ajudaria a menina que esta sofrendo”. 

 

 A adolescente que se identificou com a professora tem 12 anos de idade, cursa a 

6ª série, relatou que nunca reprovou de ano, mora com uma tia e seus três irmãos, é da 

religião evangélica, apresentou ponte de corte 17 no CDI e uma pontuação elevada na 

EAP, 30 pontos. Esses dados permitem inferir que esta jovem quando expõe seu desejo 

de ser a professora, acena-nos como um pedido de socorro, de ajuda expressa nos 

índices apontados pelos instrumentos referidos e pela história escrita a partir das 

gravuras do scriped-cartoon narrative bullying: 

 

“Quando eu estava chegando à escola, as outras crianças me olharam com deboche e 
nem falaram comigo, eu entrei e vi as outras crianças brincado de amarelinha e pedi para 
brincar, ninguém deu à mínima e eu fui conhecer o resto da escola e os meninos mangaram de 
mim por causa por causa da minha roupa e eu continuei andando para conhecer, e na porta, o 
garoto não me deixou passar, ficou na porta empatando a passagem e os meninos na quadra me 
seguraram para que eu não fosse para a sala... eu seria a professora e ajudaria a menina que esta 
sofrendo”. 
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A outra adolescente identificou-se com a assistente social. É uma garota de 17 

anos de idade, que cursa a 7ª série, com histórico de duas reprovações, segundo relato 

da própria aluna, que segue a religião católica e assim como a adolescente acima 

referida, mora com uma tia e seu irmão. Esta adolescente, apesar de ser vítima tanto da 

depressão quanto do bullying (CDI- 18 e EAP -12), demonstra possuir estratégias 

psicológica e social para o enfrentamento da violência: 

“Eu seria a assistente social, eu ajudaria todas as meninas que estivessem passando a mesma 
experiência. Falta de diálogo. Procurava ajuda. Você é especial ou coisa parecida, diria palavras 
de força e carinho para ela se sentir bem”. 
 

Alguns adolescentes não se identificaram com nenhuma das personagens das 

gravuras, contudo, estando no ambiente onde a violência vem sendo praticada, mesmo 

que esta violência seja realizada de forma velada todos os sujeitos fazem parte desta 

dinâmica.  

Os adolescentes que não se identificaram com nenhuma das personagens são 

dois do sexo masculino e um do feminino, a menina com 17 anos de idade, histórico de 

reprovação, escore do CDI de 17 e escore da EAP de 22, residindo apenas com a mãe e 

os meninos com idades de 15 e 17 anos, escore do CDI de 17, e 22, escore da EAP 

de15, sem história de reprovação escolar e residindo com os pais. 

 
“Era um menino solitário, não tinha amigos, era desprezado por todos. Todos o humilhavam na 
escola e não tinha ninguém para defendê-lo. Todos da escola mexiam com ele e seu sonho era 
ser amigo de todos que lhe humilhavam. Não sei. Por que as pessoas não respeitam os 
sentimentos dos outros. Saía da escola”. (adolescente sexo masculino, 15 anos, 1º ano) 
 

Percebe-se que o garoto apesar de dizer não saber quem seria na história, 

demonstra conhecer as nuances do bullying ( solidão, desprezo, humilhação, sem 

defesa, falta de respeito e de empatia) e a dificuldade de encontrar um meio eficaz para 

enfrentá-lo, optando por adotar uma estratégia negativa de enfrentamento do fenômeno: 

sair da escola. 
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A adolescente responde a primeira questão do instrumento dizendo que não seria 

nenhuma das personagens, contudo, no decorrer das questões projeta-se em um 

personagem aconselhador, talvez representando-se como amigo da vítima ou como 

algum profissional capacitado para lidar com esta situação de violência na escola:  

 
“Não seria ninguém. Porque em toda escola acontece isso. Primeiro é muito feio mangar das 
pessoas, quando ela caísse, eu ajudaria ela a se levantar e falaria para os outros não mangar dela. 
Eu poderia ter uma boa conversa com eles para não fazerem mais isso”. 

(adolescente sexo feminino, 17 anos, 1º ano) 
 

 Por mais que estes adolescentes não se projetem em nenhum personagem, o fato 

de estarem dentro do contexto escolar faz dos mesmos espectadores da violência. São 

indivíduos que têm ciência dos acontecimentos cruéis e violentos, porém não os sofrem, 

nem os praticam. Santos (2009) releva que o personagem espectador coexiste como 

bullying através da lei do silêncio que os protegem de se transformarem em alvo do 

agressor. 

Fante e Pedra (2008) acrescentam o dado revelado por Santos (2009), quando 

expõe as conseqüências da violência-bullying também para os espectadores. Segundo 

estes autores, os sujeitos por presenciarem constantemente as situações de 

constrangimento vivenciadas pelas vítimas, tornam-se alvos de insegurança, 

negativismo, problemas de aprendizagem, de socialização e prejuízo a sua saúde física e 

emocional. 

Outros adolescentes se projetaram em papéis de amigos do adolescente vítimado 

e como alguém que está acima destas questões, uma pessoa popular na escola. Contudo, 

os dados encontrados pelos instrumentos de screening da depressão e do bullying 

confirmam o pensamento de que todos os envolvidos no contexto escolar sofrem as 

conseqüências do clima hostil que se estabelece neste ambiente.  
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A adolescente que se colocou como amiga da vítima obteve como escore do CDI 

17 e da EAP 11 pontos enquanto a adolescente “Popular” obteve o escore 19 tanto para 

o CDI como para a EAP. 

“Seria a menina que se sentou para conversar com a menina porque acho isso muito triste e o 
que não quero para mim, não vou querer para ninguém e tentaria ajudá-lo. A falta de Deus nos 
corações das pessoas, esse mundo de hoje as pessoas não tem amor ao próximo. Acho que sairia 
do colégio, na verdade não sei. Que apesar de todas essas coisas, alguém acreditava em mim, 
Jesus Cristo. Penso muito nisso quando estou mal”.  

(adolescente de 17 anos, 1º ano, religião Católica) 
 

“Eu queria ser uma menina muito popular. Essas coisas acontecem porque as pessoas só querem 
zoar das pessoas. Eu me estressava logo e batia em todo mundo que me ofendeu. Iria pedir a 
Deus para tocar no coração de todos”. 

(adolescente de 13 anos, 6ª série, religião Evangélica) 
 
 
Adolescentes da escola privada 
 

Os adolescentes com sintomatologia depressiva da escola privada (8,7%) 

apresentaram ponto de corte no CDI de 17a 30 pontos. Destes adolescentes, 6 

identificaram-se como vítimas do bullying, pontuando na Escala de Acoso escolar 

percebido-EAP valores de 8 a 30 pontos. São adolescentes com idades de 12 a 15 anos, 

do sexo feminino e masculino, sendo que os meninos relatam residir com os pais e as 

meninas, com a mãe e com a avó.  

As adolescentes que se projetam na personagem vítima demonstram, através da 

história escrita a partir das figuras do instrumento scriped-cartoon narrative bullying, 

possuírem estratégias para o enfrentamento desta violência. São meninas com 12 anos 

de idade que seguem a religião católica, relatam nunca terem reprovado de ano e que 

obtiveram pontuações no CDI (17, 20) e na EAP (9), denotando o entrelaçamento entre 

os dois fenômenos, Bullying e Depressão. Sendo que a depressão encontra-se de forma 

mais evidenciada do que o bullying nos escores dos instrumentos referidos e na história 

escrita: 

 “Uma menina chamada Jacira estudava em uma escola que tinha muitas dificuldades de 
amizades. Ela sempre quis ser igual às outras, fazer o que elas faziam, como ter muitas amigas, 
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brincar, lanchar junto com as outras, etc. Mas as meninas não a aceitavam nunca, sempre a 
deixavam fora das coisas. Quando ela resolveu falar isso para a sua mãe, a mesma mudou-a de 
escola. Ela conseguiu muitas amigas e sempre viveu feliz com elas. Seria Jacira, pois às vezes 
minhas amigas me esquecem. Isso acontece porque sempre um quer ser melhor que o outro. 
Sairia da escola e procuraria novas amigas. Pensaria que antes só do que mal acompanhada de 
amigas falsas”.  

(adolescente do sexo feminino, 12 anos, 6ª série, mora com avó, CDI- 17, EAP-9) 
 

 

Esta história elaborada pela adolescente mostra que a mesma sabe a importância 

de denunciar a violência, por outro lado, a opção realizada de sair da escola parece não 

ser a melhor, posto que evitar o problema não dissolveu os traumas vivenciados. É 

preciso denunciar a agressão, mas também tomar medidas preventivas na escola, 

conscientizar os agressores de forma a transformar sua cognição e comportamento além 

de trabalhar a psique dos vítimados. Posto que de acordo com Fante (2005), Os registros 

traumáticos instalados nos arquivos da memória das vítimas do bullying desencadeiam 

pensamentos angustiantes, geradores de emoções conflitantes de ansiedade e tensão que 

associadas aos sentimentos de dor, angústia, humilhação e discriminação, podem 

motivar ideias destrutivas de vingança e suicídio. 

No estudo de Fante (2005) a discriminação é apontada como característica do 

bullying na escola assim como refere Bittencourt et al (2009) com seu estudo  que 

buscou investigar o sentimento de discriminação e fatores associados em  adolescentes 

que freqüentam escolas municipais e verificou que a prevalência do sentimento de 

discriminação entre os jovens foi de 21,0% e que as meninas referiram 93% mais 

sentimento de discriminação do que os meninos. Essa discriminação que ocorre na 

violência bullying pode ser observada na história que segue: 

 
“Inimizade. Certo tempo muitas pessoas discriminam pessoas de classe baixa ou até mesmo 
porque não têm roupas bonitas e assim eles iam levando tombos e tombos. Mas um dia eles 
chagam lá. Eu seria a menina porque um dia ela seria talvez muito importante. Essas coisas 
acontecem porque elas são de classe baixa. Não faria nada porque eu sou o que sou. Levante a 
cabeça”.  

(adolescente do sexo feminino, 12 anos, 6ª série, mora com mãe, CDI- 20, EAP-9) 
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Percebe-se que a adolescente se sente discriminada provavelmente por possuir 

condição financeira inferior às colegas e não se vestir como elas. Diante da 

discriminação social, a adolescente paralisa, não demonstra estratégia concreta para 

enfrentar a violência, apenas ergue a cabeça e sustenta a esperança de mostrar que 

mesmo diante do sofrimento conseguirá ser alguém importante no futuro. 

Os adolescentes que se identificam com a personagem vítima são mais velhos 

que as meninas (13 a 15 anos de idade). Com as histórias escritas por estes meninos, 

pode-se inferir que os mesmos possuem estratégias para o enfrentamento da violência e 

que escolheram esta personagem por terem experienciado tais situações na sua vida 

escolar: 

 
“....O menino de camisa listrada porque eu já passei por situações parecidas. Essas coisas 
acontecem porque eles dão liberdade. Ajudava todos que precisassem. Eu me sentiria confiantes 
para que ele não fizesse nada comigo”.  

(adolescente do sexo masculino, 14 anos, 7ª série, mora com os pais, CDI- 17, EAP-13) 
 
“....O garoto de camisa listrada, em boa parte das cenas acontece ou aconteceu na minha vida. 
Não sei ao certo, pode ser ausência de família, vários problemas e preocupações ou 
simplesmente, crueldade. Pensaria em um jeito e motivos para mudar esta situação”. 
 

(adolescente do sexo masculino, 15 anos, 3ª ano, mora com pais, CDI- 17, EAP-27) 
 

Assim como ocorreu na escola pública, os adolescentes projetaram-se nos papéis 

de espectadores e funcionários da escola. 

A adolescente espectadora cursa o 3º ano do ensino médio, não relata história de 

reprovação escolar, mora com seus pais e segue a religião evangélica. Esta adolescente 

retrata os sentimentos que as vítimas das agressões experienciam, de tal forma que se 

pode inferir que esta violência, apesar de ser contra outra pessoa, é sentida, sofrida 

também por aquele que a assiste: 
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“Sentir-se sozinho é normal? Sempre vejo ao meu redor que as pessoas sempre podem contar 
umas com as outras, todos têm um amigo em quem confiar, mas eu não, sempre estou sozinha, 
será que isso é normal? Acho que devo ser uma aberração da natureza. Meu nome é Alane e eu 
sempre vejo os meus colegas de classe brincando juntos e se divertindo, mas se eu tentar me 
entrosar com eles, eles sempre me ignoram. Alguns que querem ser os mandões tentam me bater 
porque não gostam de mim ou do meu jeito. Queria ser como eles e ter bons amigos em quem 
confiar. Com certeza eu não seria a solitária, pois eu tenho um ciclo muito grande de amigos. 
Porque uns querem ser mais que os outros. Tentaria fazer com que eles vissem que eram elas 
que estavam perdendo por não quererem a minha amizade. Eu sou demais, não preciso deles”.  

(adolescente do sexo feminino, 16 anos, CDI- 17, EAP-16) 
 
 

Já a adolescente que se projeta para o papel da professora, tem 17 anos de idade, 

cursa o 3º ano do ensino médio, não relata histórico de reprovação escolar, mora com os 

pais e não respondeu qual a sua religião. Esta jovem mostra assertividade na escolha da 

personagem e na estratégia para enfrentamento do bullying. Escolhe a professora pela 

personalidade empática com outro, como forma de ajudar os que sofrem, demonstra 

conhecer os fenômenos, a tristeza (depressão) que o bullying causa nos vítimados, as 

formas para deter os agressores (denúncia) e a maneira de se fortalecer contra a 

eminência da violência ou de tratar suas consequências (Psicólogo): 

“Bianca chega à escola e todos ficam olhando e fofocando. Todas as crianças excluem Bianca 
das brincadeiras, as crianças sempre criticam Bianca, até as roupas que ela usa. Bianca quer sair 
da sala de aula, os alunos pegam seu material, botam o pé para ele cair, excluem das 
brincadeiras. Bianca se sente triste, isolada. A professora nota Bianca muito triste e vai 
conversar com ela. Bianca é uma criança muito triste e sozinha. Seria a professora porque ela 
tenta conversar com a menina, ser amiga. Por que existem muitas desigualdades no mundo. 
Procuraria um Psicólogo e conversaria com a direção para conversar com os alunos. Dizer para 
mim mesmo que eu posso ser melhor”. 

(adolescente do sexo feminino, 17 anos, CDI- 17, EAP-13) 
 

 

Dentre os adolescentes com sintomatologia depressiva, três responderam que 

não se identificam com nenhuma das personagens das gravuras do instrumento. Destes 

adolescentes, dois são do sexo masculino e um do feminino.  

Os adolescentes com idades de 14 e 16 anos que cursam respectivamente a 8ª 

série do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio. São garotos sem histórico de 
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reprovação escolar, um reside com a mãe e o outro com sua esposa e que pontuaram nos 

escores dos instrumentos 17 e 19 no CDI e na EAP, 22 e 9 pontos.  

A história abaixo permite a inferência de que, apesar de o adolescente não se 

identificar com nenhuma das personagens, é um jovem que esta envolvido com os 

fenômenos, bullying e depressão. Ele relata não sofrer nem praticar abusos, contudo, 

conhece as formas e as consequências desta violência, revelando enfrentá-la com o 

fortalecimento de si a partir de seu autoconhecimento (psicólogo): 

“O menino chega ao colégio e vê grupo de amigos conversando e ele vai aos poucos se 
aproximando, os amigos zombam da roupa dele. Brecam a saída dele para fazer pirraça, depois 
não o deixam jogar, estragam a sua comida e a derrubam pela escola, mangando de sua comida, 
ele fica nervoso e tenso. Rasgam sua camisa. Depois ele já não mais entra no colégio, pois pensa 
nas brigas nas brincadeiras que os amigos fazem. Conversa com um amigo e depois com um 
psicólogo, encontra outros amigos e brinca, depois ele, tranquilo, deita para relaxar. Não seria 
nenhum, pois não sofro abuso e nem pratico. Isso acontece por causa da falta de estrutura. Não 
sei o que faria, acho que iria pedir ajuda psicológica. Pensamento positivo”. 

(adolescente do sexo masculino, 14 anos, 8ª série, CDI- 17, EAP-22, Católico) 
 

O outro adolescente, apesar de ter obtido escores mais baixos, evidencia na sua 

história uma necessidade de elevar sua auto-estima, chamar atenção, pela repetição, da 

sua dificuldade em socializar-se e relata ser ateu. Estes dados que justificam o escore de 

19 pontos no CDI. O adolescente provavelmente tem baixa auto-estima, é solitário, não 

revela estratégia para o enfrentamento do bullying e nem possui apoio psíquico-

emocional-espiritual, posto não acreditar em Deus: 

 

“O rejeitado. Eu entro no colégio e todos batem em mim e me humilham. Eu tenho medo de 
jogar porque eles batem em mim para que eu saia da partida. Colocam adesivos em mim, 
derrubam meus livros, às vezes eu tenho que pagar para ir para o banheiro. Minha vida social 
não é boa. Não tem ninguém na história que se iguale a mim. Falta de relacionamento social. 
Ficava na quadra. Que eu sou inteligente”. 

(adolescente do sexo masculino, 16 anos, 2ºano, CDI- 19, EAP-9, Ateu) 

 

 

Uma adolescente de 13 anos de idade que cursa a 7ª série do ensino 

fundamental, sem histórico de reprovação escolar, que reside com sua genitora e é da 

religião evangélica, obteve escore de 17 pontos em ambos os instrumentos. A história 

escrita por esta menina retrata o entrelaçamento entre os fenômenos: 
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“...Ela era muito rejeitada, todos a obrigavam fazer as atividades por eles. Excluíam-na 
totalmente de tudo absolutamente, tudo. Aí teve uma hora que por tudo que ela tinha passado, 
resolveu fazer uma besteira, resolveu se matar e matar os outros, mas recuperou-se e decidiu 
que era melhor ela não ter feito isso, aí ela entrou em depressão. Não sei quem eu seria. Porque 
as pessoas são extremamente preconceituosas. E não aceitam as diferenças dos outros. Tentaria 
formar amizades e mostrar para essas pessoas que existem diferenças e que temos que aprender 
a conviver com elas. Sabe que tem que se passar por isso e que existe muito preconceito”. 

(adolescente do sexo feminino, 13 anos, 7ª série, CDI- 17, EAP-17) 
 

 
Fica clara a relação entre o bullying e a depressão, através da ideação suicida e o 

pensamento de morte, de vingança (sintomas da depressão), que esta violência repetida, 

o bullying, causa em suas vítimas. A adolescente diz não saber quem seria na história, 

mas revela seu papel nas entrelinhas. Anuncia que tem que passar por esta situação de 

violência, que é mais uma vítima do preconceito. E como mulher e adolescente que 

vivencia as transformações corporais desta fase, fica demonstrado que  a situação de 

violência que esta adolescente vivencia esta relacionada com a discriminação diante do 

distanciamento entre seu perfil físico e a padronização de beleza que a sociedade impõe. 

E, superando os alunos da escola pública, onde apenas um adolescente 

identificou-se com o personagem agressor, na escola privada três adolescentes se 

colocam como Bullys, agressores. 

Estes adolescentes são do sexo masculino, com idades de 12, 14 e 15 anos, que 

apresentaram respectivamente no CDI os escores de 17, 17 e 30 pontos e na EAP 11, 25 

e 38 pontos. São jovens que moram com seus pais e um com sua mãe, ambos de religião 

católica, cursando a 6ª e 8ª série do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio. 

Apenas o adolescente do ensino médio relata ter histórico de reprovação escolar.  

As histórias criadas por estes adolescentes, a partir do instrumento referido, 

revelam que a prática do bullying ocorre por vingança a uma violência sofrida, por 

inveja da capacidade intelectual do outro, pela força física superior ao outro, para se 

destacar no grupo de amigos ou simplesmente por não terem nada de mais interessante 

para fazer: 
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“Um menino excluído pelos outros tenta se juntar ao outros, mas eles não querem. Seria um dos 
garotos que mexia com o menino porque, às vezes, eu faço isso. Isso acontece na escola porque 
uns são inteligentes, aí outros ficam com inveja. Não faria nada e pensaria que eles têm inveja”.  

(adolescente do sexo masculino, 12 anos, 6ª série, CDI- 17, EAP-12) 
 
 
“Um dia estava chegando ao colégio e tinha um grupo de meninos brincando, eles olharam para 
mim e começaram a mangar da minha camisa, esse grupo sempre mexia comigo. Escondiam 
meus livros, roubavam meus lápis, me derrubavam no chão e sempre armavam para mim. Até 
que um dia pensei em matar eles, mas esse pensamento era errado e resolvi conversar com uma 
pessoa adulta. Seria uma das pessoas do grupo. Eu mexo muito com as pessoas. Isso acontece 
porque as pessoas não têm o que fazer. Eu chamaria o meu pai. E diria para essa pessoa cair na 
realidade”.                  (adolescente do sexo masculino, 14 anos, 8ª série, CDI- 17, EAP-25) 
 

 
Os escores apresentados pelo rastreamento dos instrumentos evidenciaram que o 

agressor não está só envolvido com o Bullying, é também vítima da depressão. O 

adolescente que pontuou mais no CDI (30 pontos) obteve também o maior escore na 

EAP (38 pontos). Dado este que evidencia aproximações entre os fenômenos, Bullying e 

Depressão: 

 

“O maltratado. Um dia um menino chegou numa escola e ele era novato, a galera tirava onda 
com ele. O nome dele era Pioko. Um dia Pioko chegou e bateu no ombro de Alex, o chefe da 
gangue do colégio e Alex falou que Pioko estava com os dias contados. E na saída ele levou 
uma surra e saiu do colégio, nunca mais ouviram falar nele. Alex, porque ele é forte. Porque os 
fortes têm inveja dos estudiosos. Saía do colégio”. 

(adolescente do sexo masculino, 15 anos, 1º ano, CDI- 30, EAP-38) 
 

O adolescente se identifica com o agressor por este ser um personagem forte ou 

com a vítima como revela o título dado à história, “O maltratado”. Este jovem responde 

que como estratégia de enfrentamento sairia do colégio, assim como fez o personagem 

de sua história que saiu do colégio e ninguém nunca mais ouviu falar nele. Alguém que 

foge, que se esconde de tal forma que não é mais notado, fecha-se em si mesmo como o 

depressivo ou que tenta esconder o bullying sofrido em algum momento, mas que 

escapa pela prática do mesmo em momentos posteriores à adolescência. 

 

Com estes resultados advindos dos processamentos pelo Alceste das questões e 

histórias construídas a partir do instrumento Scriped-cartoon Narrative Bullying , vê-se 

que O bullying é objetivado pelos adolescentes nos comportamentos dos atores, os 
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Bullys, na aplicação de violência física, moral, material e psicológica (derrubar, bater, 

brigar, jogar, pegar, esconder, tomar, empurrar, roubar, tirar brincadeiras de mau gosto, 

encarar, rir, discriminar, desprezar, rejeitar, excluir etc.), ocorridas nos espaços da 

escola (sala, pátio, corredores, quadra), na hora do intervalo, na hora da saída e também 

durante as aulas. 

As vítimas não se enquadram no perfil dos grupos já existentes, são ancoradas 

no perfil denominado de ‘EMOS’, pessoas depressivas que se vestem de forma 

diferente. Ou são pessoas novas na escola, novatos, que não conseguem participar das 

brincadeiras, apenas observam os colegas brincando e, por isso, sentem-se tristes e 

solitários diante desta violência. 

O espectador é, para estes adolescentes, aquele que está sempre rodeado de 

amigos, mas que não pratica e nem sofre a violência. As causas do bullying têm 

diversas representações, desde a falta de estruturação escolar, a questões de pertença 

grupal, educação familiar, valores e personalidade. 

Todavia, observa-se que os adolescentes sabem como agir diante desta violência. 

A classe denominada de “Estratégias de Enfrentamento” emergiu ocupando uma maior 

significação no corpus, o que demonstra que os adolescentes elaboram maneiras para 

enfrentar esta violência. Os adolescentes com escores altos nos instrumentos de 

screening (CDI e EAP) assinalam para a existência de vínculos entre os fenômenos, 

bullying e depressão. 

Diante destas aproximações entre o bullying e a depressão, acena-se para a 

importância da tríade escola, família e sociedade, na implementação de ações para 

intervenção do surgimento de patologias como a Depressão e o Bullying no ambiente 

escolar, possibilitando a extinção destes comportamentos na escola como também 

prevenindo condutas delinquentes na vida adulta destes indivíduos em formação, quer 
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seja em seu ambiente de trabalho quer seja contra sua própria família (agressão a 

mulher, criança e idoso) e contra a sociedade em geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atendendo ao objetivo principal de apreender as representações sociais de 

adolescentes no contexto escolar da rede pública e privada dos ensinos fundamental e 

médio da cidade de João Pessoa acerca dos fenômenos Bullying e Depressão, o presente 

estudo, através dos resultados obtidos, possibilitou uma análise científica do que se 

chama senso comum.  

Essa análise baseou-se no pressuposto de que o conhecimento do senso comum 

permite-nos compreender esses fenômenos a partir de um conhecimento socialmente 

elaborado e partilhado, possibilitando conhecer os pensamentos, sentimentos e 

percepções dos participantes da pesquisa, identificando nessas representações suas 

opiniões, crenças, valores e atitudes. 

Mediante análise dos dados coletados, pôde-se observar que a depressão foi 

representada pelos adolescentes de forma semelhante à descrição clínica, categorizada 

nos sintomas cognitivos e psicoafetivos (agonia, angústia, baixa auto-estima, 

negativismo, nervosismo, desespero, desamor e sofrimento das pessoas depressivas). 

Em relação a essas variáveis sócio-demográficas, mediante análise feita através 

do software Tri-Deux-Mots, observou-se que as meninas ancoram as representações 

sobre a depressão em respostas afetivas (agonia, desespero, desamor, sofrimento), 

enquanto os meninos ancoram as representações da depressão em aspectos afetivos e 

comportamentais, gerados por sua sintomatologia (baixa auto-estima, raiva, ódio, 

desmotivação com o que costumava gostar de fazer). 

Contudo, utilizando o instrumento rastreador da sintomatologia depressiva, o 

CDI, foi possível verificar que o número de adolescentes com depressão ou sintomas 
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depressivos nesta amostra foi pequeno, mas significativo, correspondendo a 10% dos 

alunos da escola pública e 8,7% dos alunos da escola privada. Significativo, posto as 

objetivações acerca deste fenômeno, a depressão, evidenciarem sua relação com o 

fenômeno Bullying. 

As questões mais assinaladas no instrumento CDI revelam que a depressão, para 

os adolescentes, gera reações afetivas que afetam o pensamento e o comportamento do 

ser deprimido. Desta forma, favorecendo o enlace com a violência, quer seja pelo 

desequilíbrio cognitivo e afetivo gerando atitudes e comportamentos agressivos, quer 

seja fragilidade emocional que o torna alvo fácil para tornar-se vítima do bullying. 

O bullying, objetivado pelos estudantes através do elemento violência, 

representa para esse grupo a falta de educação, de respeito dentro da interação entre as 

pessoas envolvidas no meio escolar. E vivenciado de forma velada, nas brincadeiras de 

mau gosto entre os adolescentes, através da agressão física e verbal, da exclusão social, 

posto o desequilíbrio de poder entre agressor e vítima. 

A auto-imagem dos estudantes, de uma forma geral, emergiu coincidindo com o 

que se espera na adolescência. As auto-representações assumem contorno com esta 

etapa de vida, mostrando mudança de estado de espírito, hora sendo pessoas amorosas, 

amigas, cooperativas e em outros momentos apresentam comportamentos inoportunos. 

São pessoas que estão vivenciando mudanças corporais que dificultam a percepção de 

sua imagem corporal (“sou feio”). São indivíduos que expressam simpatia e extroversão 

ao seu meio social. 

Percebe-se a existência de uma sincronia entre as objetivações que os 

adolescentes realizam sobre os dois fenômenos, Bullying e Depresão. Eles denominam 

estes fenômenos com características comuns e negativas (ex.: agonia, desespero, 

desamor, sofrimento, baixa auto-estima, raiva, ódio). E que, apesar do segundo estímulo 
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ter sido ‘violência escolar’, as ancoragens estabeleceram-se no Bullying, quando se sabe 

da existência de outros tipos de violência na escola. 

Observa-se também que os meninos não levam muito a sério a violência na 

escola, objetivadas em brincadeiras de mau gosto. Contudo, estão cientes das 

consequências destas brincadeiras (exclusão, solidão) e expressam os sentimentos por 

estas brincadeiras na “raiva e ódio” explícitos no estímulo 1, depressão. Enquanto que 

as meninas demonstram perceber a violência como algo ruim (maldade, agressão verbal, 

agressão física,violência) que causa agonia, desespero, desamor e sofrimento. 

E o Plano Fatorial de Correspondência mostrou que os adolescentes do ensino 

fundamental, com idade entre 12 a 14 anos, estão mais susceptíveis aos fenômenos e 

suas consequências (nervosismo, pensar em coisas ruins, choro, suicídio), posto a baixa 

auto-estima detectada no estímulo 3, ‘eu mesmo’ (“sou feio”). O que não ocorreu com 

os adolescentes mais velhos (15-8anos), do ensino médio, provavelmente por estes 

possuírem um melhor desenvolvimento cognitivo e estratégias de enfretamentos. 

Os itens da Escala de Acoso Escolar Percebido – AEP, analisados pelo software 

SPSS-15, deu-nos um panorama da presença do bullying na amostra estudada. percebe-

se um número expressivo da ocorrência (RARAS VEZES, ALGUMAS VEZES, 

FREQUENTEMENTE E MUITO FREQUENTEMENTE) dos itens na interação entre 

este adolescente em contexto escolar (132 –item 7; 111-item 5; 106-item 3; 88-item 8; 

86- item 4). E com o cruzamento entre os instrumentos CDI e a AEP revela-se a 

sincronia entre o bullying e a depressão, posto que 100% dos adolescentes com 

sintomatologia depressiva enfrentam no seu cotidiano escolar a violência entre pares 

mesmo que num percentual pequeno.  

Através das histórias escritas pelos adolescentes após observarem os cartões com 

situações neutras e de vitimização do Scriped-cartoon Narrative Bullying, analisadas 
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pelo software Alceste, verificou-se que os adolescentes da escola pública 34% 

identificaram-se como vítimas do bullying; 8% como personagem agressor; 6,7% com 

alunos do grupo que não maltratam nem são maltratados, os espectadores; 23,3% se 

projetaram na figura de amigo da vítima; 15,7% não se identificou com nenhum dos 

personagens e 12,7% como funcionários da escola (diretor, professor, psicólogo e 

assistente social), por este personagem ter a autoridade de fiscalizar, prevenir e 

combater esta violência. Enquanto na escola privada 37,3% dos adolescentes 

identificaram-se como vítimas do bullying; 10% como agressores; 9,3% como os 

personagens espectadores; 18% como amigo do vitimado; 12% como funcionários da 

escola e 13,3% não se identificou com nenhum dos personagens.  

A Análise Fatorial de Correspondência mostrou que os comportamentos dos 

atores da violência, os Bullys, são realizados nas relações interpessoais dos adolescentes 

no ambiente escolar, na sala de aula, no pátio e corredores da escola.  

Meninos e meninas estão implicados nesta dinâmica, como ator, vítima ou 

espectador da violência através de atos praticados com violência física (bater, derrubar, 

empurrar, cortar), material (jogar livros e matérias no chão), psicológica (esconder 

caderno) e exclusão. 

As vítimas para estes adolescentes são pessoas que não se enquadram no perfil 

dos grupos já existentes, são objetivadas como ‘EMOS’, pessoas depressivas que se 

vestem de forma diferente. Ou são pessoas novas na escola, novatos, que não 

conseguem participar das brincadeiras, apenas observam os colegas brincando e, por 

isso, sentem-se tristes e solitários diante desta violência.  

O agressor é ancorado em características de extroversão, em pessoas que gostam 

de mexer com as outras, de fazer brincadeiras com as variadas características dos 

colegas que não se encaixam no padrão grupal (Preconceito/discriminação). 



139 
 

 E os que não se identificaram com nenhuma das personagens, deixam escapar 

nas histórias escritas, o contato com o fenômeno bullying. 

As causas do bullying são multivariadas e têm diversas representações, desde a 

falta de estruturação escolar, a questões de pertença grupal, educação familiar, valores e 

personalidade. 

Com o Alceste, através do processamento e análise das histórias, foi possível 

detectar que os adolescentes sabem como agir diante desta violência, posto que a classe 

denominada de “Estratégias de Enfretamento” emergiu ocupando uma maior 

significação no corpus, 48,87 %.  

Também verificou-se que os adolescentes com escores altos nos instrumentos de 

screening (CDI e EAP) assinalam para a existência de vínculos entre os fenômenos 

bullying e depressão. 

Diante desta tela, a pesquisa revela que a construção das representações sociais 

dos fenômenos Bullying e depressão pelos adolescentes em contexto escolar encontram-

se edificadas sobre suas vivências na escola. 

A ancoragem na esfera psicoafetiva, da falta de um suporte familiar adequados, 

marcou a elaboração das representações sociais, tanto do bullying quanto da depressão, 

denotando um caminho para a prevenção e enfrentamentos dos fenômenos. 

Apesar de o estudo ter alcançado seu objetivo, o mesmo teve algumas limitações 

que devem ser investigadas a partir de novas pesquisas, posto que alguns adolescentes 

com alto escore do Bullying não apresentaram sintomas depressivos, isto pode significar 

que estes sujeitos têm a Resiliência como característica de sua personalidade? Também 

priorizamos a depressão, não investigando outras patologias que possam se relacionar 

com o bullying.  
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Outra limitação do estudo centra-se na questão da personalidade. Nosso estudo 

constatou que os adolescentes ancoram, como uma das causas desta violência, a 

personalidade má do agressor e a passividade de algumas vítimas. Então, percebe-se que 

seria importante constatar se o comportamento agressivo expresso no bullying é indício 

de algum transtorno de personalidade ou se o mesmo faz parte do estágio de 

desenvolvimento que os adolescentes vivenciam.  

Uma última limitação refere-se à questão de o estudo não ter contemplado uma 

investigação documental em relação ao histórico escolar dos alunos e as denúncias 

realizadas à escola. Com estes dados poder-se-ia provavelmente inferir mais 

concretamente a relação dos fenômenos, bullying e depressão com o fracasso escolar e 

poder ter a certeza de que os alunos denunciam as agressões, verificando, desta forma, 

que ações a escola, os pais e responsáveis estão tomando frente às denúncias realizadas 

pelos adolescentes. 

Com base nos dados encontrados pelo estudo, espera-se que o conhecimento 

advindo da referida investigação possa fornecer informações importantes para se 

compreender os comportamentos agressivos (bullying) dos adolescentes, os 

componentes simbólicos e sociais envolvidos nas condições de vida e as formas de 

interações intra e inter nos seus grupos de inserção, uma vez que, as dimensões 

psicossociais e culturais de como as pessoas se comportam em relação aos seus pares 

encontram-se articuladas aos diferentes modos de produzirem significações. Assim 

como, contribuir para que novas pesquisas sejam realizadas de forma a responderem às 

limitações encontradas. 
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ANEXOII 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
             Prezado (a) Senhor (a)    
 
Esta pesquisa é sobre BULLYING E DEPRESSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR: 
UM ESTUDO PSICOSSOCIOLÓGICO e está sendo desenvolvida por Celeste 
Moura Lins Silva, aluna do Curso de Mestrado em Psicologia Social da Universidade 
Federal da Paraíba, sob a orientação do(a) Prof(a) Maria da Penha de Lima Coutinho. 

Com o objetivo de apreender as Representações Sociais de adolescentes do 
ensino médio de escolas públicas e privadas da cidade de João Pessoa acerca do 
Bullying no contexto escolar. 

Com a finalidade contribuir para abranger o conhecimento acerca do tema, 
chamando atenção para a necessidade de mudanças nos comportamentos de pais e 
professores, de forma a contribuir com um melhor desenvolvimento escolar, psíquico, 
físico e emocional desses adolescentes. 

Tendo isto em vista, a pesquisa se propõe a trazer benefícios aos participantes da 
pesquisa e a comunidade, pois a partir de seu reultado outras pesquisas podem ser 
elaboradas abrangendo ainda mais o fenômeno.  

 
Solicitamos a sua colaboração para responder as questões que serão realizadas 

através de um questionário, como também sua autorização para apresentar os resultados 
deste estudo em eventos da área de educação e saúde e publicar em revista científica. 
Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.   

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 
senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 
solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 
qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

 
Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
 
Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 
que receberei uma cópia desse documento. 

 

______________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 
ou Responsável Legal 

 
______________________________________ 

                Assinatura da Testemunha    

     

                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

 
Polegar 
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     Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) 

pesquisador (a): Celeste Moura Lins Silva 

Endereço: Universidade Federal da Paraíba – UFPB - Campos Universitário, S/N 
58059-900 João Pessoa, PB. CCHLA – Mestrado de Psicologia Social - Núcleo de 

Pesquisa: Aspectos Psicossociais de Prevenção e Saúde Coletiva- APPSC 

Telefone: (83) 32451743 

 
                                     Atenciosamente, 
 
___________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

 
 

___________________________________________ 
      Assinatura do Pesquisador Participante  
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ANEXOIII 

 
ESCOLA ___________________________________________________________________________ 

IDADE _______ SÉRIE ___________________ SEXO ________RELIGIÃO ____________________ 

VOCÊ JÁ FOI REPROVADO DE ANO? _____________   

CASO RESPONDA SIM, QUANTAS VEZES FOI REPROVADO? ____________________________ 

EM QUAL(is) DICISCPLINA (S) ________________________________________________________ 

COM QUEM VOCÊ MORA? ___________________________________________________________ 

QUANTOS IRMÃOS VOCÊ TEM? _________ 

 
ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 
Se eu lhe digo a palavra Depressão o que lhe vem à cabeça? 

Escreva rapidamente todas as palavras que você associa a esta palavra. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
Se eu lhe digo a palavra Violência Escolar o que lhe vem à cabeça? 

Escreva rapidamente todas as palavras que você associa a esta palavra. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 

Se eu lhe digo a palavra Eu mesmo(a) o que lhe vem à cabeça? 
Escreva rapidamente todas as palavras que você associa a esta palavra. 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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ANEXOIV  

CDI (Inventário de Depressão Infantil) 
 

 
IDADE ____________  SÉRIE __________________ SEXO ________________________ 
ESCOLA __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01) a) Eu fico triste de vez em quando. 
 b) Eu fico triste muitas vezes. 
 c) Eu estou sempre triste. 
 
02) a) Para mim tudo se resolverá bem. 
   b) Eu não tenho certeza se as coisas darão certo para mim. 
 c) Nada vai dar certo para mim. 
 
03) a) Eu faço quase tudo certo. 
 b) Eu faço quase tudo errado. 
 c) Eu faço tudo errado. 
 
04) a) Eu me divirto com muitas coisas. 
 b) Eu me divirto com poucas coisas. 
 c) Nada é divertido para mim. 
 
05) a) Eu sou mau de vez em quando. 
 b) Eu sou mau com freqüência. 
 c) Eu sou sempre mau. 
 
06) a) De vez em quando eu penso que coisas ruins vão me acontecer. 
 b) Eu tenho medo que coisas ruins me aconteçam. 
 c) Eu tenho certeza que coisas ruins me acontecerão. 
 
07) a) Eu gosto de mim mesmo. 
 b) Eu não gosto de mim mesmo. 
 c) Eu me odeio. 
 
08) a) Normalmente eu não me sinto culpado pelas coisas ruins que me 
acontecem. 
 b) Muitas coisas ruins que acontecem são minha culpa. 
 c) Tudo de mau que acontece é por minha culpa. 
 
09) a) Eu não penso em me matar. 
 b) Eu penso em me matar, mas não o cometeria. 
 c) Eu quero me matar. 
 
10) a) Eu sinto vontade de chorar de vez em quando. 
 b) Eu sinto vontade de chorar freqüentemente.  
 c) Eu sinto vontade de chorar diariamente. 
 
11) a) Eu me sinto preocupado de vez em quando. 
          b) Eu me sinto preocupado freqüentemente.  
 c) Eu me sinto sempre preocupado. 
 

12)  a) Eu gosto de estar com pessoas. 
 b) Eu não gosto de estar com as pessoas. 
 c) Eu nunca gosto de estar com as pessoas. 
 
13) a) Eu sou bonito. 

 b) Eu não sou muito bonito. 
 c) Eu sou feio. 
 
 14)   a) Eu durmo bem à noite. 
 b) Eu tenho dificuldades para dormir algumas noites. 
 c) Eu sempre tenho dificuldades para dormir à noite. 
 
15)    a) Eu me canso de vez em quando. 
 b) Eu me canso muitas vezes. 
 c) Eu estou sempre cansado. 
 
16) a) Eu não me sinto sozinho. 
 b) Eu me sinto sozinho muitas vezes. 
 c) Eu sempre me sinto sozinho. 
 
 
17 a) Eu sempre me divirto na escola. 
 b) Eu me divirto na escola algumas vezes. 
 c) Eu nunca me divirto na escola. 
 
18 a) Eu consigo fazer tudo o que as outras crianças fazem. 
 b) Se eu quiser, eu posso fazer tudo o que as outras 
crianças fazem. 
 c) Eu não consigo fazer o que as outras crianças fazem. 
 
19 a) Eu tenho certeza que sou amado por alguém. 
 b) Eu não tenho certeza que alguém me ama. 
 c) Ninguém gosta de mim realmente. 
 
20 a) Eu sempre faço o que me pedem. 
 b) Eu não faço, na maioria das vezes, o que me pedem 
  c) Eu nunca faço o que me pedem. 
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ANEXO V 

ESCALA DE ACOSO ESCOLAR PERCEBIDO-AEP 

 
Instruções: 
 
Você encontrará abaixo uma série de situações que você pode estar vivendo com certa 
freqüência na convivência com seus colegas da escola. 
Leia com atenção cada frase abaixo e escolha um dos números de 1 a 5, e escreva este 
número no espaço sublinhado antes da frase, de acordo com a freqüência em que a 
situação ocorre na sua vida escolar nos últimos meses:   
 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAS VEZES ALGUMAS 
VEZES FREQUENTEMENTE MUITO 

FREQUENTEMENTE 
 
 
1.______ Alguns ou algumas colegas da minha classe me olham/encaram mal e me 
menosprezam 
 
2.______ Tenho colegas que abusam de mim e ninguém me defende 
 
3.______ Alguns ou algumas colegas se metem comigo porque eles não gostam de mim 
e não faço o que ele querem. 
 
4.______ Sinto-me sozinho e passo mal sem poder falar com ninguém 
 
5.______ Alguns ou algumas colegas não me aceitam no seu grupo e dizem mentiras 
sobre mim 
 
6.______ Alguns ou algumas colegas me maltratam e não posso me defender nem pedir 
ajuda 
 
7.______ Tenho que agüentar brincadeiras de mal gosto de outros(as) que me fazem 
sofrer 
 
8.______ Sinto que não tenho amigos(as) que me defendem de quem  me maltratar. 
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ANEXO VI 
Cartões do instrumento Scriped-Cartoon Narrative Bullying 

Observe os desenhos abaixo e crie uma história sobre o que você vê 
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Observe os desenhos abaixo e crie uma história sobre o que você vê 
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IDADE ____________  SÉRIE __________________ SEXO ______________________________ 
ESCOLA ________________________________________________________________________ 
 
 
APÓS OBSERVAR COM ATENÇÃO OS DESENHOS NA FOLHA ANTERIOR, ESCREVA 
UMA HISTÓRIA SOBRE O QUE VOCÊ OBSERVOU NAS GRAVURAS E RESPONDA AS 
QUESTÕES ABAIXO: 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Questões: 
 
1-Se tu fosse alguém nessa história quem serias? Por quê? 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2- Em tua opinião, por que é que estas coisas acontecem na escola? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3- Se tu fosses este rapaz/moça, o que tu farias para mudar esta situação? 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
4- Se tu fosse este rapaz/moça, o que poderias fazer, pensar ou dizer para si mesmo(a) 
para se sentir melhor? 
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


