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Introdução 

 

A partir dos dados veiculados na mídia e relatos de professores, a impressão é de que 

a violência tem crescido vertiginosamente. No entanto, percebe-se uma dificuldade dos 

profissionais da educação em diferenciar fenômenos que têm em comum a ausência de um 

conteúdo moral, o respeito, mas cujas manifestações se diferem pela complexidade, pela 

intenção ou pela repetição. Assim, violência, indisciplina e incivilidades, bullying, são 

fenômenos tratados como sinônimos, mas que têm em sua essência e manifestação, 

diferenças que indicam formas de resolução e tratamento diferenciáveis. O fato é que diante 

de uma crescente demanda de conflitos existentes na escola, educadores e gestores mostram-

se angustiados e perdidos frente a eles. Uma pesquisa realizada pelo instituto Data Popular 

em parceria com a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino do Estado de São Paulo) 

ouviu 1400 professores, no primeiro semestre de 2013, e apontou que dois em cada dez 

alunos da rede pública paulista admitem já terem cometido algum tipo de violência nas 

escolas. Mesmo com esses dados, a pesquisa revelou que 40% dos professores afirmaram 

que suas escolas não realizam nenhum trabalho contra a violência, e as que apresentam o 

maior índice desta são as que menos realizam atividades voltadas para o problema. 

Certamente, os conflitos interpessoais fazem parte das relações humanas e a forma 

como são resolvidos, ou seja, a concepção que os educadores têm destes e intervêm, pode 

favorecer ou não o desenvolvimento moral de seus alunos. 

Quando se remete a uma forma específica de violência como o bullying, o qual 

ocorre longe dos olhos da autoridade e, quando chega ao conhecimento desta é visto como 



“brincadeira”, já que pesquisas apontam que conflitos ocorridos entre pares não têm o 

mesmo peso que aqueles ocorridos entre aluno e uma autoridade, sendo este considerado 

como mais grave e, portanto, maior atenção é dada aos problemas dessa ordem. Isso porque 

muitas vezes o bullying escolar não é reconhecido. Numa recente pesquisa (Tognetta e 

Vinha, 2013) referente à percepção dos gestores de escolas públicas e particulares sobre a 

ocorrência de casos de bullying no espaço escolar, obtive-se os seguintes resultados: 5.6% 

afirmaram que não havia bullying em sua escola, 44.4% afirmam que tinha casos de 

bullying, mas confundiam com outros tipos de conflito ou como brincadeiras entre os 

alunos, 44.4% dos gestores admitiram que havia casos de bullying e cyberbullying em sua 

escola e 5.6% não sabiam dizer. Percebe-se que situações de bullying são mais frequentes do 

que se imagina e que os gestores têm dificuldades em diferenciar a natureza dos conflitos e 

considerá-los como importantes. 

O bullying tem características próprias que o definem, já apontadas por Olweus 

(1978). É uma agressão intencional (os atos agressivos têm a intenção de ferir o outro) e 

ocorre por um longo período de tempo; o alvo é escolhido, sendo este frágil (física ou 

psicologicamente) havendo um desequilíbrio de poder entre o autor e o alvo, o que torna 

possível a intimidação deste último. O alvo se vê com pouco valor, e não tem forças para 

reagir ou reage de modo provocador, acreditando ser merecedor das agressões, ainda que de 

forma inconsciente, aceitando ser maltratado por seus pares, pois não se sente com valor 

(AVILÉS, 2013c; TOGNETTA, AVILÉS E ROSÁRIO, 2015).  Sendo assim as vítimas 

apresentam características que as definem: dificuldades em fazer amigos, solidão, 

sofrimento psicológico e físico, depressão (ESLEA et al., 2004; MASIA-WARNER et al., 

2003; OLWEUS, 1993, RIGBY, 2005; SHWARTZ, 2000). 

Outra característica é a existência de um público que assiste às cenas e nada faz, é 

conivente com as agressões por medo de se tornar a próxima vítima, por carecer de 

sensibilidade moral como o autor ou por lhe faltar instrumentos e orientações de como 

ajudar. A presença do público é necessária para o autor, pois é este que o faz manter a 

imagem que deseja aos olhos do outro.  O bullying é uma forma de violência que ocorre 

entre pares, ou seja, há uma simetria de poder, o que é muito preocupante, pois a identidade 

é construída a partir do outro. Portanto, entre adolescentes, entre adultos, mas jamais entre 

professor e aluno, pois neste caso há um desnível de poder, de autoridade. (TOGNETTA; 

AVILÉS 2006) 



 O bullying é um problema moral, visto que os agressores carecem de sensibilidade 

moral. Compreender os mecanismos psicológicos desse fenômeno auxilia a pensar nas 

intervenções educacionais, visto que essa violência particular ocorre em diferentes 

contextos, mas é na escola que há mais propensão a acontecer, pois é nesse espaço que 

ocorre por excelência a convivência entre pares. 

Não é a falta de informação e desconhecimento das regras morais que leva sujeitos à 

situação de bullying, como apontaram Olweus (1978) e Turiel (1983), mesmo que os autores 

saibam o valor das regras morais, sua necessidade pelo respeito ao outro, não as consideram, 

mesmo sabendo que causam dano a vítima. Os autores de bullying tendem a justificar suas 

atitudes para não se sentirem culpados, o que denota sua heteronomia.  

O bullying é um problema moral e se a moral é uma construção do sujeito em sua 

interação com o outro e com o meio, como lembrou Piaget (1932) a escola e a família têm 

fundamental importância na atuação frente à questão e sua prevenção.  Passemos então a 

vislumbrar um pouco de tal responsabilidade dessas duas instituições cuja tarefa é educar e 

humanizar - a escola e a família: ambas possuem papéis diferenciados, porém 

complementares e a concepção e práticas educacionais destas têm consequências no 

desenvolvimento das crianças e adolescentes, sendo que o fracasso de uma não impede o 

êxito da outra. (REGO, 1996). 

Segundo Savater (2005), Oliveira e Marinho-Araújo (2010) a família é responsável 

pela socialização primária, ou seja, quando a criança aprende, aos poucos, diferenciar o certo 

do errado, de acordo com a comunidade em que vive. Nesta vivencia, as relações são 

estáveis e o espaço privado. Já no espaço público - escola, não há estabilidade nas relações e 

é nesta instituição que a criança e o adolescente serão inseridos num contexto coletivo, num 

espaço de convivência com seus pares, vivenciando trabalhos em grupos, fazendo escolhas e 

assumindo responsabilidades, priorizando regras morais em relação às convencionais. 

(TOGNETTA; VINHA, 2007). 

As práticas educacionais de ambas as instituições têm consequências no 

desenvolvimento moral das crianças e adolescentes. No entanto, a escola, segundo Vinha e 

Tognetta (2013), terceiriza os problemas ocorridos no espaço escolar para as famílias, 

mesmo considerando que essas são as responsáveis pelas dificuldades dos alunos, tanto em 

relação à aprendizagem como de comportamento (não colocam limites, não têm tempo para 

os filhos, são “desestruturadas”). Porém sabe-se que “quando se transfere o problema, 

também se transfere o poder de resolução! Essa outra pessoa irá utilizar os procedimentos 



que julgar mais adequados para solucioná-lo” (VINHA; ASSIS, 2005, p. 4). Na pesquisa 

supracitada a família foi apontada como a principal responsável pelos problemas de 

comportamento dos alunos, em especial dos considerados difíceis, tanto pelos professores 

(100%), como pela própria família (93%). 

Em pesquisa realizada por Vinha e Tognetta (2013), a família, diferente do que é 

apontado pela escola, interessa-se pela vida escolar de seus filhos, sempre que os problemas 

chegam até elas tomam providências diante das reclamações, utilizando principalmente de 

punições (70%), mas apenas 44.6% dos pais consideraram que as intervenções resolvem e 

diante disso sentem-se desanimados e angustiados por não saberem como resolver. Segundo, 

Dedeschi (2011), os pais, quando são culpabilizados, acabam por se afastar da escola. Eles 

são responsáveis pela educação dos filhos, mas conforme as palavras de Piaget (1952, p.50), 

também precisam ser educados: “se todas as pessoas têm direito à educação, é evidente que 

os pais também possuem o direito de serem senão educados, ao menos informados e mesmo 

formados no tocante à melhor educação a ser proporcionada a seus filhos”.  Isso porque o 

estilo de educação praticado pela família influencia na construção da autonomia dos filhos, 

como demonstram pesquisas recentes, mas os pais estão perdidos quanto à educação de seus 

filhos. Assim, a parceria poderá se estabelecer de maneira mais eficiente a partir de 

formação oferecida a esses pais. 

No entanto, como tem sido essa parceria entre escola e família? A escola discursa 

sobre a importância desta, mas segundo Dedeschi e Licciardi (2012), a concepção que os 

professores têm de parceria é quando podem contar com os pais para ajudar nas tarefas de 

casa, organização de eventos na escola e presença nas reuniões, mas as autoras apontam esta 

visão de parceria como reducionista e trazem outro conceito “A parceria como é 

desenvolvida mais recentemente, num sentido bastante genérico, sempre envolve 

instituições e/ou indivíduos que se agregam de modo voluntário para desenvolver objetivos 

comuns, estabelecendo negociações coletivas compartilhadas de compromissos e 

responsabilidades entre si”. (FOERSTE, 2005, p. 70). 

Família e escola são de fundamental importância na formação moral de crianças e 

adolescentes, cabendo a estas instituições intervenções adequadas, para isso faz-se 

necessário, segundo Vinha (2000), educadores preparados e seguros com as questões dentro 

da escola e na formação e orientação de pais. Lembrando Szymanzki (2010, p. 17), em 

relação à família “Não é só um lugar que possibilita a sobrevivência e o desenvolvimento 

dos seres humanos, mas uma das instituições que assumem a tarefa educativa que lhes é 



outorgada pela sociedade devendo, portanto, receber apoio para o desempenho dessa 

função”. 

Diante da importância dos estilos de educação parentais na formação das crianças e 

adolescentes explicitamo-los a seguir. 

Estilos de educação parental e sua relação com situações de bullying. 

O contexto familiar tem fundamental importância na aprendizagem das formas de 

relação interpessoal, mas não é o único, como nos lembra Rego (1996).  

Desde a década de 1930 pesquisadores têm se debruçado sobre questões referentes à 

educação dos filhos e as consequências no desenvolvimento dos mesmos (Darling e 

Steinberg, 1993). Baumrind (1966) propôs três tipos de “controle parental”, sendo um marco 

sobre educação pais-filhos, pois integrava aspectos emocionais e comportamentais: o 

autoritativo, o autoritário e o permissivo. Pesquisas realizadas por Baumrind e Black (1967) 

em crianças pré-escolares, mostraram que as crianças educadas com diferentes estilos 

parentais diferiam no grau de competência social. 

 Outros autores como Turiel (apud LA TAILLE, 2003), Weber, Prado, Viezzer e 

Brandenburg (2004); a partir de Baumrind definem os estilos de educação parental: 

permissivo, negligente, autoritário e autoritativo / elucidativo. 

 O estilo de educação parental permissivo valoriza o afeto e o diálogo, estabelecendo 

pouquíssimas regras, limites ou responsabilidades às crianças por medo de entristecê-los, 

cedendo aos seus apelos e exigências. Os filhos têm liberdade para fazer o que querem e os 

pais não conseguem estabelecer os limites em situações de conflito ou desobediência da 

criança que dessa forma, possui enorme dificuldade em exercer algum tipo de controle sobre 

a mesma. As consequências deste estilo de educação: as crianças são mais alegres e 

dispostas devido às poucas exigências e controle de seus pais, mas tendem a apresentar um 

comportamento impulsivo e imaturo, assim como dificuldade em assumir responsabilidades; 

costumam desenvolver pouca confiança em si mesmas, um escasso autocontrole, pouca 

autonomia e responsabilidade social.  

   No estilo negligente há ausência de envolvimento dos pais na vida dos filhos; 

pouca demonstração de afeto; pouca imposição de regras e limites; seus interesses são 

centrados em suas próprias necessidades e há pouco tempo de convívio com as crianças. 

Consequentemente, os filhos e filhas tendem à depressão, baixa autoestima, insegurança e 



são mais vulneráveis ao uso de drogas, atos infracionais, comportamento sexual promíscuo, 

alto nível de agressividade, dificuldades escolares e sociais. 

Já no estilo autoritário os pais são pouco afetuosos, expansivos ou comunicativos; são 

rígidos, controladores e muito exigentes; valorizam a obediência às normas e regras por eles 

definidas e não se preocupam em explicar às crianças as razões destas imposições nem 

consultá-las acerca do assunto; diante da transgressão fazem uso de ameaças, do castigo físico 

e de sanções expiatórias. Suas consequências: os filhos tendem a manifestar maior obediência 

e organização; maior timidez, apreensão, conformismo e diminuição da autoestima; 

dificuldade para emitir opiniões, argumentar, tomar decisões, resolver seus conflitos de modo 

satisfatório para todos, expor e discutir seus sentimentos - baixo índice de habilidade social; 

rebeldia; problemas com depressão e somatização; heteronomia - como são privadas de 

entender as justificativas para as normas que lhe são impostas, tendem a orientar suas ações 

de modo a receberem gratificações ou evitarem castigos, demonstrando que os valores morais 

foram pobremente interiorizados. 

Quanto ao estilo de educação parental autoritativa / elucidativa, as pesquisas veem 

mostrando como o mais eficiente. O adulto não deixa de ser a autoridade da relação, mas ele 

possibilita a participação da criança na construção de determinadas regras, oferece 

oportunidade para fazer pequenas escolhas e negociar com o adulto; pais participativos que 

mantém uma relação de equilíbrio e respeito compreendem as necessidades e opiniões de seus 

filhos; diante de uma situação de conflito, os pais oportunizam o pensar e incentivam a busca 

de uma melhor forma de agir, sem prejudicar a si e ao outro; quando uma ordem é dada ou um 

limite é estabelecido é sempre apresentada uma explicação da sua razão de ser, da necessidade 

do limite, revalidando-o; a justificativa é baseada nas consequências da infração e no bem 

estar do outro. Os resultados desta relação são positivos, pois ajudam a criança a ter maior 

autoestima, autocontrole, a formar normas e valores sociais que guiarão sua conduta (maior 

autonomia); legitimam intimamente os valores e regras morais; os limites são colocados de 

forma clara, mas não são legitimados somente em função do prestígio e autoridade de quem 

os coloca, pois a necessidade dessas regras existirem é explicada para a criança. 

E em situações de bullying cuja ocorrência tem sido destacada ultimamente? A 

escola tem importância fundamental nas intervenções e em trabalhos preventivos a partir dos 

planos de convivência, como já ocorre em muitos países. Porém, as famílias merecem 

atenção e há necessidade de ser desenvolvido um trabalho de formação junto a elas, pois a 

dinâmica da família, os estilos de educação dos pais, das mães podem converter-se em 



fatores protetores ou de risco para crianças e adolescentes, podendo ser autores ou vítimas 

de bullying. 

Assim, pesquisas realizadas por Roa e Del Barrio (2002); Tur, Mestre y Del Barrio 

(2004a, 2004b), demonstraram que um estilo educativo excessivamente autoritário ou ao 

contrário excessivamente permissivo favorece o comportamento agressivo nas crianças; já o 

estilo autoritativo caracterizado por altos níveis de apoio, supervisão e flexibilidade, atua 

como fator protetor de conduta agressiva. Estudo realizado por Raya, Pino e Herruzo (2009), 

com o objetivo de analisar a possível relação existente entre a conduta agressiva em uma 

mostra de escolares (182 meninos e 152 meninas) informada por seus pais através dos 

instrumentos BASC (Sistema de Avaliação da Conduta de Crianças e Adolescentes) e o 

estilo de educação segundo o PCRI (Questionário de Educação Parental) composto por sete 

fatores: apoio, satisfação com a educação, compromisso, comunicação, disciplina, 

autonomia e distribuição de papéis obteve resultados interessantes: refletem uma elevada 

relação entre características de estilo de educação parental e conduta agressiva, coincidindo 

com outros estudos.  

Numa pesquisa realizada por Zottis, Salum, Isolan, Manfro e Heldt (2013), que teve 

como objetivo investigar a associação entre práticas parentais de disciplina e comportamento 

de bullying entre adolescentes brasileiros (para isso foi utilizada uma versão modificada do 

Olweus Bully Victim Questionnaire, para verificar a frequência do comportamento de 

bullying e o Inventário de Dimensões de Disciplina (DDI) – relatório com crianças para 

avaliar a frequência das práticas parentais de disciplina) os resultados obtidos foram: 39,7% 

dos alunos foram classificados como agressores; 53,06% admitiram ter praticado bullying 

pelo menos uma vez por dia, metade destes eram mulheres, 53,84%. Neste estudo ao 

analisar diferentes tipos de bullying não houve diferença significativa entre homens e 

mulheres; quanto mais frequente o uso de práticas parentais autoritárias e punitivas por 

ambos (pai e mãe), maiores as chances da criança ser um agressor. 

Enfim, parece haver uma associação entre as práticas parentais autoritárias e 

punitivas e a prática de bullying entre adolescentes. Pensar em intervenção com famílias de 

crianças e adolescentes que manifestam condutas agressivas, podendo orientar sobre alguns 

aspectos concretos da prática educativa diária nos faz reiterar a importante participação dos 

pais na prevenção ao bullying. A literatura nos aponta para essa associação entre o 

autoritarismo dos pais e a formação de autores de bullying. Contudo, um passo a mais pode 

ser dado para situar e encontrar possíveis relações entre as vítimas de bullying e os estilos de 



educação parental. E ainda, nesta mesma perspectiva, parece-nos interessante saber se 

existirá também uma relação entre o tipo de postura que o espectador assume diante do 

bullying e a forma como foi educado.  

 

A presente investigação 

 

O presente estudo investigará um fenômeno que tem sido recorrente, principalmente 

nas escolas, mesmo não sendo exclusivo desta: o bullying. A temática escolhida: a relação 

entre o estilo de educação parental e a participação no bullying. 

A pesquisa tem como objetivos verificar as possíveis correspondências entre ser 

vítima de bullying e o estilo de educação parental; verificar as possíveis correspondências 

entre ser autor de bullying e o estilo de educação parental; confirmar as possíveis 

correspondências entre o espectador de bullying e o estilo de educação parental; comparar as 

possíveis correspondências entre os atuantes em sistemas de suporte entre iguais e os que 

não participam dessas ações e averiguar se há diferenças quanto ao gênero para as 

correspondências estabelecidas.  

Método 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter exploratório. A amostra será 

constituída por um total de 300 adolescentes, alunos de escolas públicas do interior paulista 

divididos em dois grupos. Para atender o quarto objetivo da pesquisa, 80 adolescentes serão 

escolhidos intencionalmente por participarem de um tipo de sistema de apoio entre iguais. O 

restante da amostra será aleatório. A amostra também contará com a participação de 

meninos e meninas distribuídos igualmente entre os grupos.  

Instrumentos 

Os instrumentos utilizados para esta investigação serão:  

1 – Para constatar se os estudantes já haviam participado de situações de bullying, 

serão feitas três perguntas, baseadas em instrumentos anteriores a esta investigação em que 

se solicitava ao respondente o fato de ter sido agredido, humilhado, ameaçado, caçoado por 

um colega na escola num determinado período de tempo e da mesma forma, se já o teria 

realizado tais agressões/ameaças ou assistido a tais cenas com outros colegas. Aos três itens 

formulados, as alternativas dadas são: não, nunca; sim, uma única vez isso aconteceu; sim, 



uma ou duas vezes por semana aconteceu ou tem acontecido; sim, mais de duas vezes na 

semana aconteceu ou tem acontecido; ou, finalmente, sim, todos os dias isso tem acontecido. 

Para analisar as respostas dadas às três perguntas realizadas seguimos o critério estabelecido 

por Tognetta e Rosário (2013), para indicar que haveria, de fato, uma situação de bullying. 

Assim, as alternativas criadas foram divididas em categorias para serem analisadas: “autor 

total”; “vítima total” e “espectador total”, correspondem a quando há a indicação da 

repetição das ações (mais de uma vez) – citados a partir daqui como “1”; e quando não há a 

repetição dessas ações como “0”. 

2- Para verificar a maneira utilizada pelos pais na educação de seus filhos e 

identificar os estilos de educação parental será aplicado o Inventário de Estilos Parentais, 

criado por Gomide (2014). Trata-se de um questionário contando 42 itens, preparado para 

adolescentes que responderão duplamente: em relação à educação recebida pelo pai e outra 

em relação à educação recebida pela mãe.  Este instrumento foi validado pela autora (Alpha 

de Combach médios para todas as questões maiores que 0.80).  

Procedimentos e análise de dados 

Até a presente data a pesquisa encontra-se em fase inicial, tendo sido aplicado parte 

dos instrumentos. Os dados serão analisados quantitativa e qualitativamente.  

Resultados Preliminares e discussões finais  

Pelos instrumentos aplicados até a presente data, é possível levantar a hipótese de 

que há relação entre os estilos de educação parental e participação em um processo de 

vitimização – bullying. Tal influência materna ou paterna pode servir como fatores de risco 

ou protetivos aos problemas vividos por meninos e meninas. Compreender a natureza dessa 

influência nos permite pensar na urgência de que as comunidades educativas possam 

organizar-se a fim de promover a formação de pais que pouco ou nada sabem sobre 

propostas mais assertivas de resolução de conflitos que permitirão a construção de 

personalidades mais equilibradas a fim de enfrentar os problemas que podem existir nas suas 

relações entre pares.  

Os resultados dessa investigação poderão se somar aos demais da literatura mundial 

que incidem sobre a necessidade de que o clima da escola seja também pensado sob a 

perspectiva da participação da família e assim, sua formação diante da urgência de 

superação da falta de convivência ética entre as pessoas.  
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