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RESUMO 

Esta dissertação, realizada no Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE, tem 

como objeto teórico de estudo o bullying escolarno discurso midiático da revista Nova 

Escola no período entre os anos de 2008 e 2011. O objetivo desta investigação é fazer 

emergir o discurso midiático sobre bullying na escola e, assim, compreender qual a rede 

discursiva que vem se constituindo sobre essa temática em artefatos culturais que têm 

um papel na formação do sujeito docente. Elegemos para nossa discussão teórico-

metodológica a convergência entre a compreensão de cultura como um sistema de 

significação nos Estudos Culturais e o modo de problematização do discurso por Michel 

Foucault, prática que forma os objetos de fala. Esse mapa teórico e metodológico nos 

ajudou a investigar a revista Nova Escola, enquanto um artefato cultural cuja produção e 

consumo exercem um papel na estruturação dos sujeitos e das práticas sociais; permitiu 

entender as condições internas de produção e existência do discurso bullying na revista 

Nova Escola, bem como a maneira como podem intervir na formação do sujeito 

pedagógico. De forma mais específica, alisamos as regras do discurso sobre o bulllying 

na Revista Nova Escola. A análise indica que o discurso do bullying na escola se 

sustenta na atualidade em uma coexistência com outros objetos de saber, como gênero, 

raça, sexualidade, homofobia, violência doméstica, delinquência juvenil, diferença de 

classe social. Constatamos que o bullying, como formação discursiva, abarca não 

somente aspectos relacionados a dimensões psicológicas e cognitivas de indivíduos 

envolvidos. O bullying está na esteira de reflexões críticas e aprofundadas sobre 

educação, cultura, família, saúde pública, igualdade social, políticas públicas, ações da 

área jurídica e uma série de desdobramentos temáticos pertinentes às práticas da 

sociedade. Os sujeitos e lugares de onde emerge o discurso são psicólogos, psiquiatras, 

professores, pesquisadores, autores de livros sobre o assunto, ONGs, que enunciam o 

discurso e vão contribuindo para a sua construção. Pudemos observar que, na medida 

em que o discurso bullying vai tomando forma e ganhando cada vez mais destaque no 

cenário midiático, recai sobre a escola e consequentemente no professor a cobrança de 

lidar com o problema e de promover ações de intervenção e combate ao bullying em 

suas práticas. Nesse processo, crescem as matérias veiculadas na revista Nova Escola 

com dicas, sugestões, métodos de abordagem com os alunos e exemplos de ações já 

realizadas contra o bullying que obtiveram sucesso. Há, assim, uma apropriação 

explícita do discurso pedagógico pelo discurso midiático. A revista lança mão em seus 

textos de sugestões e orientações didáticas que dizem o que fazer, que trazem uma 

receita pronta de como agir diante do problema, ou seja, de como ser um professor que 

combate o bullying, que está envolvido em algum projeto com seus alunos com vistas à 

erradicação do problema na escola. O conjunto de enunciados do bullying na revista 

Nova Escola chama o professor a uma nova realidade, propõe discussões e práticas 

educativas que produzem no sujeito pedagógico novas maneiras de ser, de trabalhar, de 

relacionar-se com os indivíduos e com o cotidiano da escola. 

Palavras-chave: Educação.Bullying e Diversidade Cultural.Bullying e Estudos 

Culturais. Discurso de mídia. Revista Nova Escola. 

 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

Ce travail , réalisé dans le Post - Graduate Education UFPE comme objet théorique de 

brimades à l'école d'études dans le discours médiatique de la revue New School dans la 

période comprise entre les années 2008 et 2011 . L'objectif de cette recherche est de 

sortir la parole médias au sujet de l'intimidation à l'école et comprendre ainsi ce que le 

réseau discursif qui a constitué sur ce thème dans les artefacts culturels qui jouent un 

rôle dans la formation de la matière enseignée . Élu à notre convergence de discussion 

théorique et méthodologique entre la compréhension de la culture comme un système de 

signification en études culturelles et le mode de remettre en cause le discours de Michel 

Foucault , une pratique qui fait l'objet de discours . Cette carte théorique et 

méthodologique nous a aidés à étudions le magazine New School , comme un artefact 

culturel dont la production et la consommation de jouer un rôle dans la structuration des 

pratiques soumises et sociaux ; permis de comprendre les circonstances de la production 

nationale et l'existence de discours dans le journal de l'intimidation New School et 

comment ils peuvent aider à la formation de la matière enseignée . Plus précisément , 

lissé les règles du discours sur la bulllying Magazine New School . L'analyse indique 

que le discours de l'intimidation à l'école est soutenue aujourd'hui dans une coexistence 

avec d'autres objets de la connaissance , comme le sexe , la race , la sexualité , 

l'homophobie , la violence domestique , la délinquance juvénile , la différence de classe 

sociale . Nous avons constaté que l'intimidation , comme formation discursive 

comprend non seulement des aspects liés aux dimensions psychologiques et cognitifs 

des personnes concernées . L'intimidation est à la suite de la critique et de la profondeur 

de l'éducation , de la culture , la famille, la santé , l'équité sociale , les politiques 

publiques , les actions du personnel juridique et un certain nombre de développements 

thématiques pertinentes à des réflexions pratiques de la société . Les sujets et les lieux 

où le discours émergents sont des psychologues, des psychiatres , enseignants, 

chercheurs , auteurs de livres sur le sujet , les ONG , qui fixent le discours et 

contribueront à sa construction . Nous avons observé que , dans la mesure où l' 

intimidation de la parole prend forme et de gagner plus d'importance dans le paysage 

médiatique , se trouve avec l'enseignant à l'école et par conséquent la charge de traiter le 

problème et la promotion de mesures d'intervention et de lutte contre l'intimidation leurs 

pratiques . Dans le processus , poussent les matériaux distribués dans le magazine New 

School avec des conseils , des suggestions , approche des méthodes avec des étudiants 

et des exemples de mesures déjà prises contre l'intimidation qui a connu un succès . Il 

s'agit donc d'un crédit explicite du discours pédagogique par le discours des médias . Le 

magazine a mis sa main dans ses textes des suggestions et des orientations 

pédagogiques qui disent quoi faire , ils apportent une recette toute prête pour savoir 

comment agir en face du problème , à savoir , comment être un enseignant pour lutter 

contre l'intimidation , qui est impliqué dans un projet avec leurs élèves en vue d' 

éradiquer le problème à l'école . L'ensemble des états de l'intimidation dans la revue 

New School appelle l'enseignant à une nouvelle réalité , en proposant des débats et des 

pratiques éducatives qui produisent l'objet enseigner de nouvelles façons d'être , de 

travailler , de se rapporter avec les personnes et avec la routine de l'école . 

Mots-clés: education. L'intimidation et la diversité culturelle. L'intimidation et les 

études culturelles. Discours des medias. Magazine nouvelle école . 
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1 INTRODUÇÃO 

“O correr da vida Embrulha tudo. 

Vida é assim: 

Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 

Sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem. ” 

 

Guimarães Rosa 

 

O estudo apresentado neste texto dissertativo tem como objeto teórico o discurso 

sobre bullying escolar na revista Nova Escola. Nosso objetivo com este estudo é 

contribuir com o campo do conhecimento sobre a temática, com a tradução possível dos 

enunciados de um dispositivo midiático como a Revista Nova Escola sobre um outro 

conjunto de enunciados que caracterizam o discurso sobre o bullying na escola. Dizendo 

de outro modo, fazer aparecer o bullying na escola como uma formação discursiva que 

tem nas mídias a sua apropriação e distribuição. 

No estudo ao qual esta dissertação reporta, optamos por trabalhar o bullying na 

escola como uma formação discursiva. Melhor dizendo, como um conjunto de 

enunciados que está sujeito às mesmas regras gerais que caracterizam sua coexistência 

com outros enunciados, como nos diz Foucault (2012). Nesse sentido, para nós o 

bullying é um construto que existe sob um certo regime de regras que o coloca em 

relação de coexistência com outros objetos.  

Entender o bullying na perspectiva de uma formação discursiva é principalmente 

observar que se trata de enunciado que emerge em um determinado tempo histórico, 

partindo de determinados eventos que, além de demarcar seu aparecimento, anunciam 

seus desdobramentos na relação com outros temas, tais como discriminação, 

incivilidade, violência, assédio moral, homofobia, tecnologia, questões étnico-raciais e 

de gênero, entre outros, que aparecem correlacionados não apenas de uma maneira 

geral, mas especificamente no tocante aos enunciados da revista Nova Escola. 

A revista Nova Escola é vista, em nosso texto, como um artefato cultural de 

mídia, que compõe hoje um dos sistemas de significação mais importantes na relação 

discurso e identidade no campo da educação. E consideramos que seu discurso tem um 

lugar na fabricação de objetos, identidades e nos modos de subjetivação. Esse construto 

discursivo, quando significado nas práticas educativas, tem um sentido atribuído pelos 

sujeitos, sentido que permeia suas ações, abrindo caminho para a produção de novos 

discursos e, consequentemente, de novos significados.  
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Sabe-se que a temática do bullying vem sendo sistematicamente narrada nas 

mídias de massa, como TV, cinema e revistas de circulação popular, embora ainda 

pouco trabalhada no campo acadêmico. De certa maneira, pode-se dizer que a mídia tem 

divulgado as ocorrências violentas no contexto das relações entre crianças e 

adolescentes na escola e tem preocupado a comunidade escolar a partir dos anos 1980, 

como atestam Teruya e Carvalho (2012).  

Problematizar o bullying na escola no discurso da mídia impressa parece, 

portanto, importante, considerando a necessidade de problematização dessa prática 

discursiva do ponto de vista acadêmico, já que vem sendo exaustivamente explorada 

pelos meios massivos de comunicação. 

Sabemos que a mídia exerce poder, e que seus discursos têm força sobre os 

pensamentos e as ações dos indivíduos e sobre os eventos e práticas socais. O discurso 

midiático torna-se poderoso na medida em que é um discurso que se apropria do que é 

social. A mídia tem autorização para falar de tudo o que acontece na vida em sociedade, 

seja sob o foco da informação ou do entretenimento. Entendemos isso com Foucault 

(2009), quando fala da questão da apropriação social dos discursos e da educação como 

um meio de acesso a todo tipo de discurso. Tal formulação nos inclina a olhar para a 

revista Nova Escola como um lugar de mídia que se dirige ao campo da educação. 

Dizendo de outra maneira, parece que há um duplo caminho de apropriação social do 

bullying no discurso de um veículo de mídia que se volta para a educação.  

No quadro do conhecimento produzido, o termo bullying, de origem inglesa, tem 

sido significado, desde as primeiras pesquisas desenvolvidas, como manifestações de 

condutas “agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, 

adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, realizadas 

dentro de uma relação desigual de poder”, como sintetiza Fante (2008, p. 33). Apesar da 

origem do termo, no Brasil, a palavra se tornou popular, passando a fazer parte do 

vocabulário cotidiano das pessoas, sendo amplamente citada para nomear circunstâncias 

que não condizem com a sua definição mais adotada. 

Há análises no campo da educação sob o enfoque dos Estudos Culturais que têm 

dado uma contribuição importante para tratar de temáticas relevantes nesse campo, 

tendo como foco as mídias. Do ponto de vista da pesquisa que articula o tema do 

bullying na escola na perspectiva dos Estudos Culturais, destacamos o trabalho de 

Teruya e Carvalho (2012) sobre o fenômeno do bullying no espaço da escola pelas 
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lentes de uma mídia de grande prestígio social e cultural que é o cinema. O estudo 

analisa narrativas de um filme e conclui que o discurso da mídia se constitui em um dos 

fatores que influenciam a formação cultural das crianças e, ao mesmo tempo, que têm 

potencial para desenvolver uma reflexão crítica da imagem e mensagem visualizadas 

nas narrativas de violência (TERUYA; CARVALHO, 2012, p. 41). 

Quanto a pesquisas desenvolvidas do ponto de vista dos Estudos Culturais e que 

analisam a revista Nova Escola como artefato cultural da mídia disseminador de 

conhecimentos, de “verdades” e de formação identitária, destacamos o trabalho de 

Marzola (2004), instigante pesquisa intitulada Os sentidos da alfabetização na revista 

Nova Escola. Nesse estudo, a autora traz como problemática a relação dos discursos 

produzidos e postos em circulação pela revista Nova Escola e a produção de identidades 

profissionais. Segundo a autora, “o discurso da revista constitui, assim, identidades 

profissionais com os quais seus leitores e leitoras procuram se identificar e, com isso, 

ver reconhecidas suas posições” (MARZOLA, 2004, p. 94).  

Dessa maneira, é possível dizer que a mídia de massa e a revista Nova Escola, 

por exemplo, constituem-se como uma pedagogia para seus inúmeros leitores, docentes 

ou não, que tomam como verdade seus dizeres sobre os mais variados temas, 

recorrentes no cotidiano educacional, e organizam suas ações em torno das informações 

ali encontradas, como se alcançassem oásis em meio a um deserto. 

Tal compreensão está fundamentada na ideia de pedagogia cultural, que compõe 

nosso quadro teórico e nos ajuda a ver a “cultura como uma pedagogia e, ao mesmo 

tempo, a pedagogia como uma forma cultural”, como assinala Silva (1999). Essa 

formulação nos levou a observar que a mídia exerce uma pedagogia por meio de 

elementos como jornais e revistas como seus textos de notícias e variedades.  

Associando esta compreensão à proposição de Foucault (2012, p. 60) sobre os discursos 

vistos como “práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam”, 

assumimos como hipótese teórica que o discurso sobre bullying da revista Nova Escola 

pode ter efeito não só sobre as práticas educativas, mas também na própria composição 

e posicionamento dos sujeitos, e ainda ajuda a construir o próprio bullying enquanto 

objeto de interesse do campo da educação. Na medida em que esse discurso é tomado 

como verdadeiro e acomodado, significado e experienciado nas práticas sociais, ele 

opera na fabricação de sujeitos e objetos devidamente posicionados pelas regras das 
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relações de poder imbricadas em seus enunciados. Sobre os discursos, que são também 

saberes acolhidos como verdadeiros, Costa (2000) assinala que 

 
estes saberes são práticas reguladoras e reguladas, ao mesmo tempo 

produzidas e produtivas. São discursos que constituem os sujeitos ao mesmo 

tempo em que fabricam suas identidades sociais, controlam e regulam sua 

subjetividade. (COSTA, 2000, p. 78). 

 

Essas proposições nos levaram a algumas reflexões que balizaram esta 

investigação como questões a serem respondidas. O que vem sendo dito sobre bullying 

nos espaços de mídia voltados para o público docente? Como o bullying é construído 

nesses espaços?  E quais seriam os possíveis impactos dessa construção na composição 

e no posicionamento do sujeito docente? 

Por outro lado, consolidaram o nosso objetivo de buscar ampliar o entendimento 

a respeito do discurso sobre o bullying na escola nos enunciados da revista Nova Escola 

e ao mesmo tempo identificar como se produz esse discurso e seus possíveis impactos 

na formação dos sujeitos do cenário da educação. De uma forma mais específica, esta 

investigação visa trazer à tona os discursos sobre bullying escolar na relação de 

coexistência com outros discursos Nova Escola; compreender qual a rede discursiva que 

vem se constituindo acerca do bullying no artefato cultural; e identificar os mecanismos 

que possibilitam o papel da formação discursiva na produção de subjetividades docente 

e discente.  

Wortmann (2007) escreve que é possível equiparar textos de jornais, revistas, e 

outras produções mais populares a textos literários e científicos, no sentido de “afirmar 

que, em qualquer um deles, há representações produzidas apartir de significados que 

circulam na cultura”. Nesse contexto, a análise dos discursos darevista Nova Escola se 

dá pela sua relevância no cenário educacional como veículo de informação voltado para 

o público docente de ensino fundamental, com grande circulação e aceitação entre os 

professores. Ela tem uma significativa circulação nos ambientes escolares em diferentes 

momentos da prática pedagógica, sendo, portanto, elemento de apoio à constituição da 

prática docente. Essa revista tem tematizado diversas problemáticas educacionais 

relacionadas à prática docente, currículo, avaliação, materiais didáticos, diversidade 

cultural, violência na escola e bullying, entre outros temas. 

Com efeito, o campo dos Estudos Culturais foi importante em nosso trabalho 

pelo entendimento de que a cultura e seus artefatos, uma vez significados, têm um papel 
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nas formas de vida dos indivíduos e na construção de sujeitos. Ao mesmo tempo, 

problematizar o discurso ao modo de Foucault nos levou a analisar o discurso operando 

na formação dos objetos de que fala, ou seja, quando tomado como verdadeiro também 

exerce um papel na fabricação de sujeitos e modos de vida. Esta confluência entre a 

análise de discurso e Estudos Culturais nos permitiu analisar o discurso de um produto 

de mídia sobre bullying a partir das suas regras de formação, que são a condição de 

existência desse discurso.  

O caminho analítico traçado para este trabalho é fruto, portanto, de uma 

convergência entre a análise de discurso desenvolvida por Foucault e os Estudos 

Culturais (CARVALHO, 2014). Adotar o tratamento dado por Foucault ao discurso 

como prática que conforma os objetos de que fala, aliado ao entendimento de cultura 

como um sistema de significação, se constitui numa ferramenta teórica e metodológica 

de análise importante para entendermos o construto do discurso sobre bullying na 

revista Nova Escola.  A importância metodológica desta convergência para nossa 

pesquisa, está nos tipos de análises desenvolvidas no campo dos Estudos Culturais. 

Como nos aponta Veiga-Neto (2004), esse campo se envolve com estudos de textos de 

comunicação de massa e da literatura produzida por e para as classes populares, e ainda 

se interessa por questões de diversidade cultural, como gênero e raça. É um campo que 

se ocupa do exame das práticas culturais que estão imbricadas com relações de poder. 

Para este autor, “derivam dessas relações de poder o que é relevante culturalmente para 

cada grupo” (VEIGA-NETO, 2004, p. 40). 

O trabalho de pesquisa apresentado neste texto dissertativo foi organizado em 

quatro capítulos. 

No primeiro momento, o capitulo 1, já comungando com as opções teórico-

metodológicas que fizemos, apresentamos um mapeamento do cenário discursivo do 

bullying. Fazemos uma breve exposição de alguns textos científicos e publicações que 

representam, a nosso ver, a capilaridade do discurso, as primeiras investidas teóricas e 

conceituais sobre o tema. Destacamos ainda alguns textos mais recentes. Assim este 

bloco conta com pesquisas acadêmicas que problematizam o tema do bullyingsob 

diferentes óticas teóricas e metodológicas, e ainda situando essa temática na relação 

com temas de diferentes campos de saber que permeiam as práticas sociais. O 

mapeamento desse cenário discursivo nos fornece pistas para entender quais os regimes 
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de verdade, quais as regras e leis que entraram em funcionamento para fazer existir o 

bullying que conhecemos hoje como um tipo de violência que se manifesta na escola.  

Nos textos que compõem o capítulo 2, discorremos sobre as abordagens teóricas 

que dão suporte para a realização deste estudo. Apresentamos uma proposta de 

convergência entre o modo de problematizar o discurso na Arqueologia de Michel 

Foucault e no modo de problematizar os enunciados da mídia nos Estudos Culturais. 

Consideramos que a união desses enfoques nos dá suporte para discutir a construção do 

discurso sobre bullying na revista Nova Escola, não apenas do ponto de vista teórico, 

como também fundamentam alguns eixos da nossa proposta analítica.  

O capítulo está organizado em três seções: a primeira delas versa de maneira 

geral sobre o campo dos Estudos Culturais. Baseadas em autores como Costa (2004) e 

Hall (1997, 2009), tomamos como referência os movimentos da virada linguística e 

cultural como foco das interpelações com as questões de cultura como um sistema de 

significação cuja produção e consumo de artefatos culturais têm rebatimentos no 

cotidiano das pessoas. Na segunda seção deste capítulo, pontuamos algumas 

aproximações entre algumas ideias de Michel Foucault e o trabalho com os Estudos 

Culturais, como as questões relativas à significação dos discursos e produção de 

sujeitos. Estas aproximações nos ajudaram a construir nossa proposta de análise e 

permitiram analisar as condições de construção desses discursos e os significados que a 

partir daí são produzidos pela revista Nova Escola. Por fim, na terceira seção do 

capítulo 2 deste texto dissertativo, analisamos o discurso da mídia sob o conceito de 

pedagogia cultural, inspiradas em Fisher (1996 e 2012), Corazza (2012), Marzola 

(2004) e outros escritos que nos ajudam a pensar a revista Nova Escola como um 

dispositivo de mídia que ensina, produz e conforma sujeitos e suas práticas cotidianas.    

O percurso metodológico traçado neste texto dissertativo, tal como a proposta 

teórico-analítica no capítulo anterior, foi construído a partir do cruzamento entre os 

pressupostos dos Estudos Culturais e a noção de discurso na análise arqueológica. 

Sendo assim, no capítulo 3, apresentamos os Estudos Culturais e a análise cultural 

enquanto um campo de metodologia ambígua. Utilizamos o conceito de análises 

culturais de acordo com Wortmann (2007), que diz que elas permitem olhar para textos 

de jornais, revistas, e outras produções mais populares e entender que produzem 

representações, assim como textos literários e científicos. Os elementos considerados 

nessa abordagem contribuíram para o trabalho de análise realizado neste estudo, 
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confirmando a possibilidade da convergência entre a problematização da cultura e do 

discurso (CARVALHO, 2014).   

Por se tratar de uma convergência, fomos buscar para o segundo momento do 

capítulo as ferramentas analíticas das regras do discurso desenvolvidas por Foucault 

(2012). Aproximamo-nos das regras de atribuição dos objetos de saber do discurso; 

regras de distribuição dos modos de enunciação do discurso; regras de afiliação teórica 

da formação discursiva; regras de normalização de identidades.  Inspiradas em Carvalho 

(2004), elaboramos um quadro das regras do discurso que norteou nossa análise.  A 

compreensão dessas regras, aliada à noção de discurso como prática que forma 

sistematicamente os objetos de que fala e como prática que constrói “efeitos de 

verdade”, seguindo Foucault (2012), nos forneceu elementos para entender como se 

ergue o discurso sobre bullying na revista Nova Escola. Contextualizamos a revista 

Nova Escola como nosso arquivo de análise.  O corpus eleito nesse arquivo constitui-se 

de exemplares da revista publicados no período que compreende os anos de 2008 a 

2011, período em que observamos que o tema bullying ganha corpo nas discussões no 

campo da Educação e em sua produção científica. 

Nessa direção, apresentamos nossas análises no capítulo 4, subdividido em 

quatro seções. Na primeira seção, apresentamos os objetos de saber do discurso sobre 

bullying que trazem a gramática recorrente, os conceitos e temas referentes ao bullying 

na revista Nova Escola. Na segunda seção, abordamos os modos de enunciação do 

discurso sobre bullying que tratam do status de quem fala, do lugar institucional e da 

posição do sujeito. Na terceira seção do capítulo, discorremos sobre a afiliação teórica 

do discurso sobre bullying com os temas coexistentes, os pontos de difracção na revista 

Nova Escola.  Por fim, trazemos a lume a seção que traz as estratégias de normalização 

de identidades culturais da formação discursiva bullying na revista Nova Escola. 
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Após esse momento no estudo empreendido, apresentamos considerações finais, 

como uma sistematização das ideias construídas ao longo da investigação e, além disso, 

nessa parte, trazemos uma síntese das condições de produção do discurso da revista 

Nova Escola sobre o bullying, os objetos de saber, as escolhas temáticas, as relações 

interdiscursivas com discurso da violência, da discriminação, da homofobia, do gênero, 

das questões étnico-raciais, as questões de classe social, o discurso pedagógico das 

estratégias de intervenção. Expomos ainda as referências bibliográficas utilizadas para o 

desenvolvimento desta investigação e os apêndices com os quadros de síntese que 

utilizamos nas escansões dos discursos e que nos ajudaram na sistematização das 

análises. 
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2 UM MAPA DO DISCURSO SOBRE O BULLYING 

 

Este capítulo tem como finalidade situar o cenário discursivo do processo de 

produção da formação discursiva bullying na escola, à luz dos estudos originários, 

nomeados em nesta dissertação como estudos históricos, e de pequisas mais recentes, 

sobre a questão do bullying.  

O mapeamento desse cenário discursivo nos fornece pistas para entendermos 

quais os regimes de verdade, quais as regras e leis que entraram em funcionamento para 

fazer existir o bullying, que conhecemos hoje como um tipo de violência que se 

manifesta na escola. Nesse sentido, podemos dizer que, no caso específico da pesquisa 

empreendida, a aproximação com estudos sobre a temática do bullying nos permite 

identificar enunciados que vêm produzindo um discurso sobre o bullying como um 

problema da escola e a sua possível relação com a produção dos sujeitos.  

Inicialmente nossa intenção era enriquecer a pesquisa do ponto de vista teórico-

metodológico, ao mapearmos estudos sobre a temática, analisando o conhecimento já 

elaborado. Contudo, a realização dessa revisão da literatura especializada nos ajudou a 

fazer conexões com os sentidos produzidos no texto midiático que compõem o objeto de 

análise do estudo ao qual esse texto dissertativo se refere. Foi imperativa a realização 

dessa revisão, pois, agora, temos a percepção de se tratar de um tema ainda pouco 

problematizado em termos de conhecimento cientifico, em contraponto ao fato de ser 

amplamente explorado nos meios de comunicação de massa e nos debates educacionais 

da atualidade. 

No entanto, um outro percurso nos foi necessário nessa tarefa de intercâmbio 

com os conhecimentos produzidos que nos possibilitassem uma maior conexão com os 

objetivos e com o enfoque teórico e metodológico eleitos para este trabalho. Com o 

intuito de compreender como se arquiteta o cenário discursivo em que se insere o 

bullying, organizamos nosso mapeamento das produções teóricas sobre o objeto, 

partindo de textos originários de pesquisas sobre o assunto até chegar a trabalhos mais 

recentes. 

Para essa ação, no contexto da pesquisa, optamos por uma organização do saber 

produzido acerca do bullying em uma aproximação com o conceito da série discursiva, 

desenvolvido por Foucault (2012) em sua proposta de análise arqueológica do discurso. 
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Entendemos que organizar séries discursivas sobre o bullying nos permite percebê-lo 

não como um elemento isolado, mas como um discurso em trânsito, e analisá-lo em seu 

movimento, em uma rede interdiscursiva, em sua regularidade de escolhas temáticas, ou 

seja, como uma formação discursiva.  

Observar esse movimento nos dá também possibilidade de ir além na tarefa de 

mapear a produção textual, no tocante ao tema desta nossa pesquisa, não apenas no 

sentido de expor tal produção em relação à nossa proposta de estudo, como também de 

compreender, em nossas análises, como se dá essa relação. Contudo, não seria possível 

nesse momento uma investida aprofundada por parte deste estudo na descrição dessa 

engrenagem formada pelas séries, tal como Foucault propõe em seu trabalho 

arqueológico. Nossa aproximação com o a categoria das séries discursivas nos ajuda 

apenas a abrir caminho para nossa escolha analítica, no que diz respeito a entender as 

condições de existência do nosso objeto de estudo e elucidar as composições que 

constituem o bullying como uma formação discursiva. 

Para tanto, é importante lembrar alguns princípios primordiais que norteiam os 

questionamentos, as observações, em torno do discurso analisado.  Os princípios que 

trazemos para este estudo são o da descontinuidade, da especificidade e da exterioridade 

que Foucault chama, em sua Ordem do Discurso, de exigências de método.  

Sobre o caráter da descontinuidade, o discurso não é ininterrupto, deve ser 

encarado do ponto de vista da descontinuidade, de suas interrupções e limitações, que 

ora de cruzam, conversam entre si, ora se ignoram ou se excluem, num emaranhado de 

relações. Considerando a especificidade do discurso, vemos as práticas que são 

atreladas a ele. Analisar o discurso em seu grau de especificidade é, como diz Foucault 

(2009, p. 53), concebê-lo como “uma violência que fazemos às coisas, como uma 

prática que lhes impomos [...] e é nesta prática que os acontecimentos do discurso 

encontram o princípio de regularidade.” Não como algo que está aliado ao nosso 

conhecimento e que deve ser decifrado. Seguimos, então, na direção da quarta regra que 

deve ser observada no discurso, a da exterioridade. Este princípio consiste em não 

buscar as condições originárias do discurso em seu interior, mas, sim, partir do próprio 

discurso para fora, para o que lhe é externo, que lhe permite existir. Verifica-seportanto, 

“suas condições externas de possiblidade, aquilo que dá lugar à série aleatória desses 

acontecimentos e fixa suas fronteiras.” (FOUCAULT, 2009, p. 53). 
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Partindo de tais princípios que compõem o método investigativo escolhido para 

este trabalho, é que se dá nossa opção pela organização do conhecimento sobre bullying, 

inspirada nas séries discursivas. Entendemos que, assim, é possível reconhecer tipos de 

acontecimentos diferentes e suas relações como discurso em questão e vemos emergir 

os regimes de verdade que nos são atribuídos pelo discurso. Como escreve Veiga-Neto 

(2004 p. 56), as séries discursivas são “famílias cujos enunciados (verdadeiros e não-

verdadeiros) estabelecem o pensável como um campo de possibilidades fora do qual 

nada faz sentido até que se estabelece outro regime de verdade. ” 

Nesse empreendimento de pesquisa, o trabalho com as séries nos chamou a 

atenção para a existência de regimes de verdade1,ou seja, as práticas que tornam 

possível e verdadeiro o discurso sobre bullying. Tomamos esse conceito emprestado do 

pensamento foucualtiano, ao dizer dos discursos acolhidos como verdade por uma dada 

sociedade por meio de estruturas, técnicas e instâncias que funcionam de modo a 

permitir a distinção entre enunciados verdadeiros e falsos. Os regimes de verdade são as 

regras que não só definem o discurso como verdadeiro como também atribuem ao 

verdadeiro efeitos de poder. Para Foucault, “a ‘verdade’ está circularmente ligada a 

sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a 

reproduzem. 

Esses sistemas de veridicidade, aos quais a verdade é submetida, produzida, 

transmitida e consumida, englobam processos econômicos e políticos e seus 

dispositivos. Para o pensador francês, o conhecimento é uma forma de poder e é sob a 

forma de discurso cientifico que a “verdade” transita em áreas como a da educação e da 

informação, que através de universidades, escolas, meios de comunicação difundem 

enunciados consumidos como verdadeiros pela sociedade, como no caso do discurso 

sobre bullying, objeto deste estudo. 

No processo de análise do discurso sobre bullying no âmbito dos seus regimes de 

verdade, como escreve Fischer (2012, p. 103), “trata-se de perguntar, no âmbito 

escolhido para nosso estudo, como algumas práticas acabam por objetivar e nomear, de 

                                                           
1Silva (2000, p.96) autor traz uma definição desta expressão com as palavras do próprio Foucault. 

Regimes de verdade é uma “Expressão cunhada por Michel Foucault, para quem ‘cada sociedade tem 
seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 
funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos; a maneira como se sancionam uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 
são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro’ (FOUCAULT, 1985, p. 12)”. 
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uma determinada forma, os sujeitos, os grupos, suas ações, gestos, vidas.” Trata-se de 

descrever as práticas discursivas e não discursivas que estão em torno do objeto do 

discurso, o que, para Foucault, consiste num esforço de mostrar o que está para além do 

que já está visível, nomeado em um determinado momento histórico por meio de vários 

outros discursos, instâncias e mecanismos e estatutos de poder diversos. De acordo com 

Fischer (2012), esse visível (virtualmente posto)são os regimes de verdade de uma 

época que determinam a condição de possibilidade para que alguns enunciados sejam 

acolhidos. Concordamos com a autora quando recorre a Veyne (1982), ao dizer que é 

uma forma de encarar o problema “pelo meio”, ou seja, a partir das práticas, dos 

acontecimentos, dos momentos em que as coisas aparecem tal como são designadas. 

Com isso, a visão que temos desse pontilhado que são os regimes de verdade de uma 

dada formação social, nos dão a concepção fundamental de que o discurso não tem uma 

procedência única, linear, indivisível. É como olhar para as peças de um quebra-cabeça, 

onde cada peça tem seu lugar na construção do todo, mas cada uma tem particularidades 

em sua concepção e origem. 

Dessa maneira, nos associamos à ideia de que o discurso não tem origem 

distinta, é, por sua vez, arbitrário, constituído de raridades, descontinuidades, 

dispersões, deslocamentos, repetições, substituições. Numa inspiração em Foucault 

(2012), entendemos que as séries são constituídas de eventos que podem ser raros ou 

repetitivos e, por isso, traçamos a sistematização do discurso sobre bullying por séries 

discursivas, na tentativa de observar “a vizinhança de cada elemento ‘e entender como 

se relacionam entre si e constituem nesse processo séries de séries’” (FOUCAULT, 

2012, p. 9). 

A partir dessa aproximação, não consideramos o discurso sobre bullying em 

termos de unidades universais; nesse sentido, a sistematização de seus enunciados e 

acontecimentos por séries discursivas viabiliza a descrição de novas unidades, que nos 

permitem descrever o jogo de relações existentes dentro e fora desse discurso. Nesta 

perspectiva, nossa investigação sobre bullying na escola como uma formação discursiva 

parte de trazer à superfície o jogo de relações, os arranjos que o constituem como tal. 

Tomando o bullying na escola como uma formação discursiva, organizamos as 

famílias de enunciados em duas perspectivas: na primeira, há uma reunião de 

enunciados que consideramos clássicos no discurso sobre bullying, onde realizamos 

uma breve revisão histórica, mapeando os estudos originários sobre o tema. Em busca 
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da capilaridade dos estudos, recorremos a textos costumeiramente citados, que 

representam as primeiras pesquisas, livros e publicações diversas que delineiam o 

bullying enquanto questão escolar. A segunda perspectiva trata dos estudos mais 

recentes, encontrados principalmente no campo acadêmico, onde artigos, teses e 

dissertações de diferentes áreas do saber aparecem como estudos emergentes produzidos 

com base nos estudos originários. Nestes conjuntos de enunciados dos estudos 

originários e recentes, encontramos o bullying como um discurso que se movimenta em 

um jogo de relações com outros discursos.    

 

2.1 Uma revisão histórica do discurso sobre o bullying: a capilaridade dos 

estudos 

 

Para este levantamento da capilaridade dos estudos sobre bullying na construção 

do bullying na escola como um discurso, inicialmente recorremos aos autores de 

referência que empreenderam pesquisas sobre o tema e que deram origem a estudos 

mais recentes, sobre os quais trataremos ainda neste capítulo.  

Fundamentamos nossa revisão histórica do bullying nos estudos desenvolvidos 

por Olweus (1993 e 1998), Blaya e Hayden(2002), Tattum e Herbert (1993), 

Debarbieux e Blaya (2002), Smith (1999 e 2002). Esses autores empreenderam estudos 

sistemáticos, analisando o bullying enquanto um tipo de violência frequente no 

ambiente escolar. Esses textos são provenientes de pesquisas realizadas na Europa, em 

países que há muito já desenvolvem programas antibullying, como França, Inglaterra e 

Espanha, que deram visibilidade ao assunto dentro e fora da escola, incluindo a mídia e 

que, a partir disso, alavancaram outras pesquisas. Publicações de autores como 

Constantini (2004), Fante (2005), Lopes Neto (2005), Beaudoin e Taylor (2006) são 

considerados as primeiras sobre bullying no Brasil e também tomam como referência 

alguns dos estudos europeus.  Nesse conjunto de ditos e escritos, pudemos ver que as 

discussões em torno do assunto passeiam por diferentes áreas discursivas, como a 

acadêmica, educacional, no campo da saúde coletiva, psicologia e jurídica. 

 Um primeiro aspecto a pontuar é que o bullying emerge nas pesquisas europeias 

a partir de questionários criados nos estudos de Olweus, pesquisador da Universidade de 

Bergen na Noruega, que, desde a década de 1970, se ocupa do assunto.  Fante (2005) e 

Debarbieux (2002) apontam que o pesquisador norueguês desenvolveu os primeiros 
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critérios para detectar especificidades do problema, e seu questionário acerca do 

problema da intimidação nas escolas se tornou famoso e foi amplamente divulgado 

pelos países da Europa, que já atentavam para a questão do fenômeno até então 

chamado de intimidação pela maioria dos pesquisadores. 

Na Noruega, a presença do bullying nas escolas foi, ao longo de muitos anos, 

motivo de preocupação e obteve atenção por parte dos meios de comunicação e dos 

professores, principalmente após a repercussão da notícia do suicídio de três crianças no 

ano de 1982, que foi relacionado a situações de maus tratos no ambiente escolar. Tal 

fato originou diversas campanhas governamentais contra situações de intimidação 

naquele país e fez com que o pesquisador Dan Olweus aprofundasse sua investigação e, 

com apoio do poder público, desenvolvesse um projeto de intervenção através da 

Universidade de Bergen.   

O trabalho desenvolvido pelo pesquisador norueguês a partir dos eventos 

divulgados pela mídia transformou-se em referência para novas ações de combate ao 

bullying nas escolas (intimidação). Traz definições e características que, segundo o 

autor, diferenciam o bullying das formas mais comuns de violência que se manifestam 

no espaço escolar, como incidentes, gozações ou relações de brincadeiras entre iguais. 

Fante (2005) ressalta que a pesquisa de Olweus com alunos, pais e professores 

constatou que, a cada sete alunos, um estava envolvido em casos de bullying. Essa 

situação originou uma campanha nacional, com o apoio do governo norueguês, que 

reduziu em cerca de 50% os casos de bullying nas escolas; tal iniciativa gerou 

campanhas de intervenção em outros países, como o Reino Unido, Portugal e Espanha. 

Todo esse envolvimento com o tema fez com Olweus publicasse o livro Bullying at 

School, em 1993, onde, além de descrever os resultados de suas pesquisas, o autor 

descreve características específicas do bullying, classifica os atores envolvidos, bem 

como sugere programas de intervenção. 

A pesquisa de Oweus é considerada, dentre os estudos de bullying, como a 

primeira tentativa de destacá-lo, de dar visibilidade dentre outras interpretações de 

violência e, assim, evitar a generalização e a banalização por parte dos envolvidos. 

Olweus (1993 e 1998 apud DEBARBIEUX e BLAYA, 2002) define o bullying como 

um abuso de poder agressivo e sistemático, que se prolonga no tempo. Na conceituação 

de Olweus, é preciso haver repetição nas vitimizações ao longo do tempo para que se 

configure bullying. Como já mencionamos, o autor direcionou seus esforços no sentido 
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de diferenciar o bullying de outros tipos de comportamento agressivo; dessa maneira, 

segundo ele, atitudes agressivas pontuais e que não abrangem desequilíbrio de poder, 

seja ele físico, psíquico ou econômico, por exemplo, não podem ser consideradas como 

expressões de bullying.  

Seguindo tais ponderações, podemos entender a presença de outras 

denominações para este tipo de comportamento agressivo, tais como perseguição, 

vitimização ou intimidação entre pares, tendo em vista as especificidades observadas. 

No entanto, os aspectos estudados por Olweus, as características elencadas, as 

tipologias que classificam os indivíduos em vítima, agressor e espectador, termos 

usados habitualmente em diversos lugares, bem como a popularização do termo 

bullying em lugar dos termos empregados inicialmente, nos mostram a força dos 

primeiros escritos, que ganharam efeito de verdade, como pudemos perceber, com 

esforços midiáticos, científicos e políticos.  

Nessa rede de ditos e escritos que se ergue e se entrecruza na arquitetura do 

bullying como discurso, destacamos o estudo de Blaya e Hayden (2002) sobre 

comportamentos agressivos e violentos nas escolas inglesas.   De acordo com esse 

estudo, os primeiros investimentos no bullying, enquanto objeto de pesquisas na 

Inglaterra, surgiram como consequência do o “Levantamento Elton”. Trata-se de um 

indicador de comportamentos violentos e agressivos e de disciplina nas escolas por 

parte dos alunos. Segundo as autoras, esse levantamento procede de inquietações de 

professores de que comportamentos insubordinados e violentos vinham se tornando 

visíveis nas escolas. Esse levantamento indicou que o problema da intimidação entre 

crianças não vinha tendo a devida atenção e era generalizado e negligenciado por parte 

dos professores.  

Blaya e Hayden (2002, p. 71) destacam que os resultados desse levantamento 

“mostram também que as agressões cotidianas, como empurrões e insultos verbais, são 

lugar-comum no dia-a-dia das escolas, representando uma fonte de stress crônico para 

os professores”. Os resultados do levantamento despertaram o interesse da mídia 

naquele país e investimentos em pesquisas e políticas públicas. Acredita-se que a 

intensificação que houve nas políticas escolares referentes a comportamento tenha sido 

impulsionada pelas recomendações apresentadas pelo documento.  Como foi observado 

no caso das pesquisas na Noruega, a mídia aparece como um elemento intensificador do 

discurso, junto com as práticas de políticas públicas.  
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No entanto, apesar de toda a visibilidade, as autoras Blaya e Hayden vão 

ressaltar que o problema da intimidação entre alunos, como é chamado nos estudos 

europeus, carecia de definições específicas, pois, de acordo com as pesquisas europeias, 

o bullying,ou intimidação, engloba outras faces da violência em suas ocorrências, como: 

extorsão, roubo, ataques verbais (xingamentos), racismo, agressão física, isolamento 

social.   

Convém destacar algumas das definições de bullying adotadas pelos estudos 

europeus. Blaya e Hayden (2002) afirmam que todas as definições convergem para a 

dificuldade que a vítima tem de se defender dos ataques sofridos. Nas palavras de 

Tattum e Herbert (1993 apud DEBARBIEUX e BLAYA, 2002), o bullying é 

conceituado como um desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e 

coloca-la sob tensão. Sendo os xingamentos ou agressões verbais a expressão mais 

facilmente percebida desse comportamento, seguidos de agressões físicas e outras 

supracitadas que podem ser tomadas como abuso de poder sistemático, segundo Smith e 

Sharp (1994). 

Observa-se que, assim como nos pioneiros estudos noruegueses, existe nos 

textos subsequentes, o direcionamento para distinguir o bullying das demais 

manifestações de comportamentos violentos ou discriminatórios, atribuindo-lhe 

características próprias e novos termos e conceituações a cada investigação realizada, 

contribuindo para a invenção da identidade do fenômeno bullying. 

Ainda no tocante às questões de conceituação do bullying, a pesquisa de Blaya e 

Hayden (2002) aponta para a distinção entre os termos usados comumente, como 

violência e agressão, e observa que, na língua inglesa, as definições se diferem quanto 

ao uso desses dois termos, ou seja, o sentido das palavras varia com o contexto em que 

são usadas. Com isso, as autoras justificam que a palavra violência não é usada 

academicamente para se referir a comportamentos de adultos e crianças no ambiente 

escolar. Elas contam que, nesses casos, o termo é mais usado entre professores e na 

mídia. Por outro lado, o termo “comportamento agressivo” é usado frequentemente 

quando se trata da conduta dos alunos, principalmente em pesquisas sobre bullying, 

também chamado, nas pesquisas inglesas, de comportamento de intimidação, que, nas 

palavras destas pesquisadoras, é “um conceito bem definido, contando com uma longa e 

bem estabelecida tradição nas pesquisas inglesas.” (BLAYA; HAYDEN, 2002, p. 64).  

Este conceito se insere em um cenário onde diversos termos são empregados para 
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designar comportamentos problemáticos nas escolas inglesas, como intimidação, 

insubordinação, desinteresse, comportamento antissocial, comportamento delinquente, 

entre outros.  

A construção do discurso do bullying, de vitimização e intimidação por colegas, 

emerge a partir de estudos europeus ancorados em levantamentos estatísticos anuais 

sobre violência escolar. Para autores como Debarbieux e Blaya (2011), o próprio 

princípio da violência é abordado a partir de diferentes pontos de vista, e eles 

reconhecem que existe uma tendência por parte dos pesquisadores desse tema em 

considerar a problemática da violência do ponto de vista de suas vítimas e dos danos 

que elas sofrem.  Em contrapartida, suas pesquisas revelam que o debate sobre a 

violência escolar não fica restrito a agressões físicas ou a fatos de alcance jurídico e 

penal. Para isso, esses autores se apoiam em um conceito de violência escolar que 

abrange uma totalidade de ações que implicam sofrimento, sejam físicos ou psíquicos, 

em indivíduos ou em objetos desses indivíduos, que participem dentro ou no entorno da 

escola.  Incluem-se, nessa temática, reflexões acerca outras formas de violência, como a 

violência simbólica e as violências institucionais. Percebemos a partir dessas 

pontuações, que os conceitos de bullying, violência escolar, violência simbólica se 

imbricam por meio das ações elencadas pelos estudos desenvolvidos e que, talvez em 

virtude de tais aproximações conceituais, fosse necessária uma definição mais rígida 

para a ideia de bullying que estava se construindo cientificamente. 

 Na esteira das pesquisas sobre a violência escolar, a questão é abordada sob três 

perspectivas conceituais. Debarbieux e Blaya (2011) ressaltam que a violência pode ser 

concebida como um distúrbio de comportamento individual que deve ser tratado; 

também pode ser considerada como um funcionamento social que tem relação com a 

produção e reprodução escolar das desigualdades sociais; e, por fim, a violência na 

escola pode ser abordada pela inclusão de violências menores, incivilidades tratadas 

geralmente como fatos sem importância, que causam impacto sobre aspectos psíquicos 

dos indivíduos. 

 A maior parte dos estudos, de acordo com Blaya (2003), partem de um ponto de 

vista psicológico sobre o comportamento de indivíduos na escola e visavam construir 

um mapeamento das ocorrências dos tipos de violência nas escolas e identificar os 

locais de maior risco de incidência da violência sob diversas formas, a saber, agressões 

físicas, verbais, violência moral ou psicológica, danos materiais, intimidação ou 
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vitimização, entre outras. A partir dos levantamentos estatísticos realizados na Europa e 

também nos Estados Unidos, os estudos sobre vitimização aparecem como sequência de 

outros indicadores de violência, como um estudo correlato. O bullying, também 

chamado, nos estudos franceses, de intimidação por colegas ou vitimização, já aparece 

nesse cenário de surgimento oficializado pelo discurso estatístico como um termo 

relacionado diretamente com outros tipos de ocorrências de comportamentos agressivos 

e violentos na escola.  A autora Katterine Blaya ressalta, em suas pesquisas acerca da 

violência nas escolas, que, no cenário político e educacional europeu, a questão da 

violência nas escolas é vista como um reflexo de problemas globais e não como um 

fenômeno social isolado ou individual. 

A partir dos enunciados europeus dobre a questão do bullying no contexo da 

violência na escola, os estudos sobre o bullying sob outras perspectivas foram tomando 

proporções mundiais, ganhando cada vez mais espaço nas discussões acadêmicas e 

inclusive na mídia. Estudos foram intensificados nos Estados Unidos, país que apresenta 

maior número de casos em todo o mundo, segundo Fante (2005).  As pesquisas e 

campanhas de sensibilização e políticas públicas se proliferaram nesses países. No 

Brasil, assim como na Noruega e na Inglaterra, o problema do bulllying ganhou fama 

também com ajuda da mídia, que noticiou exaustivamente eventos trágicos de violência 

em escolas estrangeiras, como o caso Columbine em 1999, no qual dois alunos 

assassinaram, na escola, 14 colegas e um professor, cometendo depois suicídio. Este 

fato foi atribuído a ocorrências de bullying. Esta notícia despertou o interesse não 

apenas da mídia como também de profissionais das áreas de educação, saúde e 

psicologia, que começaram a explorar o assunto em pesquisas e publicações, porém de 

uma maneira menos alarmante em relação aos outros países, pois, desde que os 

primeiros textos sobre bullying começaram a circular no Brasil, no início dos anos 2000, 

apenas recentemente a esfera governamental começou a pensar em políticas públicas de 

intervenção, como a criação de leis estaduais de combate ao bullying, a exemplo da Lei 

nº 13.995, de 22 de dezembro de 2009, do estado de Pernambuco, que dispõe que toda 

escola, pública e privada deve trazer, em seu projeto pedagógico, ações de prevenção e 

combate a essa forma de violência. 

De acordo com Fante (2005), referência dentre as primeiras pesquisas sobre 

oproblema no Brasil, o bullying é um fenômeno mundial e tão antigo quanto a escola.  

A autora, que tem livros e pesquisas acerca desse assunto, conceitua o bullying como 
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sendo umapalavra de origem inglesa, cujo significado compreende todas as formas 

“agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas 

por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, realizadas dentro de 

uma relação desigual de poder” (FANTE, 2008, p. 33). Essa autora também destaca a 

divergência de termos para nomear esse tipo de violência e assinala que, em alguns 

países, existem outros termos para caracterizar esse tipo de comportamento. Na 

Noruega e Dinamarca, por exemplo, é empregada a palavra mobbing;na Suécia e 

Finlândia, mobbning. Para Fante, esses termos são utilizados com significados e 

conotações diferentes. Nas pesquisas dessa autora, o nome do pesquisador Dan Oweus 

também aparece como pioneiro no tratamento da questão do bullying enquanto um tipo 

bem específico de expressão de violência na escola que está relacionada com o processo 

de amadurecimento do indivíduo.  

Esses estudos indicam como vai sendo produzida a formação discursiva bullying 

na escola. Há uma gramática específica que consolida os enunciados dessa formação e, 

em particular, os objetos de saber que se relacionam entre si para dar conta dessa 

formação: violência, intimidação, desejo de maltratar, agressões, abuso de poder, ações 

repetidas, tal como indicamos no Quadro 1.  

 

 

Quadro 1- Síntese da série clássica, histórica dos enunciados sobre o 

bullying na escola 

 

Objetos de saber Autores 

Intimidação Blaya e Hayden (2002) 

Desejo de maltratar Tattum e Herbert (1993) 

Agressões verbais e físicas Smith e Sharp (1994) 

Abuso de poder agressivo e 

sistemático 

Olweus (1993 e 1998) 

Violência escolar Debarbieux e Blaya (2011) 

Formas agressivas, intencionais e 

repetidas 

Fante (2005) 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

O regime de verdade que sustenta tais enunciados está associado ao modo de 

enunciação – o discurso sustentado na pesquisa, no status de onde advém a pesquisa, a 

posição dos sujeitos que enunciam e também do modo de distribuição desses 

enunciados por meio das mídias poderosas como a TV e a internet na atualidade. Há 
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uma apreensão de que essas mídias têm o poder de verdade. A forma como esses modos 

de enunciação e distribuição estão relacionados indica os possíveis elementos que fazem 

esse discurso funcionar como verdadeiro e se constituir em uma poderosa materialidade 

repetível, tal como vamos identificar nas pesquisas mais recentes.  

 

2.2 O discurso sobre bullying e outros temas: os enunciados emergentes 

 

A temática do bullying nos espaços escolares tem tomado lugar expressivo no 

debate educacional contemporâneo. Essa crescente preocupação com o assunto tem 

aberto caminhos para estudos e pesquisas que vêm sendo realizados nos últimos anos, 

que enfatizam o tema como uma problemática pertinente ao panorama educacional 

brasileiro. Entendemos que tais estudos podem contribuir com as discussões no campo 

da educação e possibilitam diferentes caminhos e percepções a respeito das inúmeras 

demandas circulantes no cotidiano escolar, bem como os encaminhamentos para as 

práticas e formação docentes. 

Para a construção deste conjunto de enunciados que compreende os dizeres que 

colocam o discurso sobre bullyingsob diferentes olhares teóricos e metodológicos, 

mapeamos textos diversos, como artigos científicos, teses, dissertações, coletâneas de 

pesquisa em publicações brasileiras e estrangeiras. Nesse contexto de produção, não foi 

difícil identificar que os textos diferem em lugares de produção, abordagens teóricas e 

metodológicas, bem como sujeitos de diferentes status e campos de saber.  

 A partir das incursões2 realizadas, pudemos organizar alguns ditos e escritos 

sobre bullying, os quais organizamos nas seguintes séries discursivas: bullying 

relacionado à diversidade cultural, no sentido de intolerância às diferenças; o bullying e 

a violência, ou seja, como uma expressão de violência; bullying e saúde pública; e, por 

fim, o bullying e a tecnologia, compreendendo uma outra configuração do bullying, 

                                                           

2Realizamos uma incursão no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nivel Superior – Capes, no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 

especificamente no GT 16 de Comunicação e Educação, no GT 8 de Formação de Professores, GT 13 de Educação 

Fundamental e no GT 20 de Psicologia e Educação.Adentramos também no portal Scientific Electronic Library 

Online – Scielo, visitando periódicos como Revista Educação e pesquisa; Educação e sociedade; Educação em 

Revista; Educar em Revista; e Revista portuguesa de Educação. E, ainda, como um recurso complementar nesse 

levantamento, destacamos produções de uma coletânea de artigos empíricos e revisões de literatura intitulada 

Bullying: conhecer para intervir, publicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Este material reúne escritos de 

autores brasileiros e portugueses, e abordam o tema bullying sob perspectivas diversas, relacionando-o a temáticas de 

diferentes campos disciplinares, como Educação, Saúde, Tecnologia, Psicologia, Ciências Sociais e Educação Física. 
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chamada de cyberbullying.  Numa tentativa de aproximação da categoria de série 

discursiva de Foucault, chamamos essa organização de séries das séries do discurso 

sobre bullying, com os enunciados que emergiram a partir dos primeiros enunciados, os 

estudos emergentes dos estudos originários que ora se cruzam, ora se afastam, mas que 

estão sob regência de determinadas leis e regras de formação. 

Inicialmente, a série discursiva bullying e tipos de violência acolhe os ditos e 

escritos que percebem o bullying como uma forma distinta de expressão de violência, 

porém tendo relação com outras, como preconceito, discriminação, violência 

moral/assédio moral, humilhação, constrangimento, intimidação, comportamento 

agressivo, incivilidades, agressões físicas. 

Na série discursiva bullying e diversidade cultural, estão elencados os textos que 

relacionam de alguma maneira as ocorrências de bullying a questões de gênero, 

sexualidade, relações étnico-raciais, classes sociais, religiões, deficiências físicas, etc.  

Dando sequência, na série discursiva bullying e saúde, elencamos textos que 

tratam do bullying como um problema de saúde pública, que o correlacionam à 

problemática da saúde infantil e adolescente, como fator diretamente associado à saúde 

física e mental dos indivíduos envolvidos.  

Na última série, bullying e tecnologia, encontram-se textos que abordam o 

cyberbullying, uma configuração outra do bullying que se manifesta nos espaços 

virtuais, a exemplo da internet, por meio das redes sociais. Esta série traz também 

estudos com foco nos discursos circulantes na mídia sobre violência no meio escolar e 

que analisam o papel da mídia como formadora e disseminadora de verdades que são 

rapidamente acolhidas na sociedade. 

Detalhamos essas séries discursivas nas seções que seguem. 

 

2.2.1 Bullying e concepções de violência 

 

Nesta série, selecionamos os modos de enunciação que enfocam o bullying a 

partir de sua definição e caracterização, buscando sua distinção dentre outras 

manifestações de violência. Contudo, ao mesmo tempo em que se diferencia, ele está 

atrelado a essas manifestações. São produções que acolhem a percepção do bullying 

como uma forma distinta de expressão de violência, porém tendo relação com 

manifestações de preconceito, discriminação, violência moral/assédio moral, 
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humilhação, constrangimento, intimidação, comportamento agressivo, incivilidades, 

agressões físicas, violência doméstica. Algumas produções mostram que o bullying se 

insere no quadro das situações de violência, seja como determinante, como 

consequência ou englobando algumas dessas situações, e pode ter relação com variáveis 

escolares, sociais, individuais ou familiares. Os textos desta série figuram nos campos 

de saber da psicologia, do direito, da educação, psicologia social. 

Relacionando o bullying com manifestações de violência em escolas públicas 

localizadas em comunidades menos favorecidas, Catini (2004) dialoga com a 

problemática da violência como reflexo de normas e valores das sociedades 

industrializadas.O estudo envolveu 41 participantes, de 8 a 15 anos, de uma 

comunidade, e os dados foram coletados por meio de produção de um desenho e uma 

entrevista individual, semidirigida e gravada. O trabalho realiza uma investigação inicial 

sobre bullying e sua manifestação em uma escola pública de Campinas, fazendo um 

paralelo com manifestações de violência nas comunidades onde os participantes da 

pesquisa residem. Nesse estudo, o bullying aparece vinculado à ideia de identificação e 

distinção entre outras manifestações de violência. 

 Nesta mesma direção, Francisco e Libório (2008) caracterizam o bullying em 

duas escolas públicas estaduais de Presidente Prudente-SP, com aplicação de 

questionários em 283 alunos de 5ª a 8ª série com foco em: frequência, gêneros, locais e 

idades prevalecentes de acometimento do bullying, tipos, locais de residência dos 

alunos, efeitos sobre os comportamentos e sentimentos dos vitimados, e opiniões dos 

participantes sobre o enfrentamento do problema. A pesquisa ficou no campo da 

caracterização e da constatação do bullying na realidade estudada, distinguindo o 

bullying, dentre outras formas de violência daquele ambiente. 

Ainda na esteira de classes sociais, Nogueira (2007) faz uma reflexão dessa 

temática do ponto de vista de adolescentes de uma escola pública e de uma escola 

privada de classe média de São Paulo, em busca da representação que esses jovens têm 

sobre a ocorrência do bullying. Esta autora fundamenta sua pesquisa nas ideias de 

Norbert Elias a respeito do processo civilizador, denominando as pequenas violências 

ou as pequenas agressões do cotidiano, que se repetem sem parar, de incivilidades. A 

autora buscou o conceito de “coletividade puramente espiritual” e “coletividade amorfa 

e passiva”. Foram feitas entrevistas com quatro alunos de oitavas séries, dois meninos e 

duas meninas de cada escola, professores, equipe técnico-pedagógica e agentes 
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escolares, além de observações e consultas à documentação. Como um dos resultados 

encontrados, a pesquisa observa que, nas duas escolas, as ações de socialização 

realizadas têm mais um caráter pedagógico do que educativo, permitindo, assim, a 

reprodução de ideias de preconceito e discriminação. A autora observou que, nas 

instituições pesquisadas, havia três formas de violência: a física, a verbal e o bullying. 

Para ela, a última compreende as duas primeiras. Neste estudo, a autora não dissocia o 

bullying de comportamentos preconceituosos e discriminatórios. 

 Na perspectiva do trabalho com concepções de violência atrelada à classe 

social, precisamente em locais estigmatizados pela violência, um estudo de 2008, 

intitulado Sentidos de violência para alunos de uma escola localizada em uma favela do 

Município do Rio de Janeiro em aulas de Educação Física,trabalha com essa questão 

sob as noções de Imaginário Social (Pierre Ansart, Nilda Teves); concepções de 

violência (Pierre Mezisnski, Bernard Charlot); desenvolvimento moral de crianças 

(Lawrence Kohlberg, Jean Piaget) e técnicas de análise do discurso (Eni Orlandi). A 

pesquisa teve como objetivo investigar sentidos de violência como forma de 

constrangimento, nos discursos dos alunos que frequentam aulas de Educação Física na 

escola em uma favela do município do Rio de Janeiro. Com o uso de entrevistas e das 

técnicas de análise de Eni Orlandi, a autora da referida pesquisa mapeou as marcas 

linguísticas que revelaram diferentes formas de constrangimentos, que vão desde 

aprovação e desaprovação, de passar vergonha, de sentimento de humilhação, passando 

pelo bullying, tristeza, rejeição, conformismo, entre outros. Neste estudo, diferenciando-

se de alguns aqui comentados, o bullying não é especificamente o objeto principal de 

investigação, figurando como uma entre outras formas de violência vivenciadas por 

alunos. 

 Situando o bullying no sistema penal como relação de poder, Rodrigues (2009), 

discute o problema a partir de uma aproximação com conceituações de violência, porém 

levando para um outro lugar de ocorrência, o que se afasta da noção de bullying 

enquanto um tipo de violência escolar, adotada em nosso texto. A autora faz uso da 

Teoria das Supercordas como sustentáculo do poder como constituinte principal das 

relações em sociedade. A autora trabalha com categorias jurídico-discursivas, 

anatomopolíticas e biopolíticas de poder, à luz das ideias desenvolvidas por Michel 

Foucault, situando o bullying nas relações de poder. Com este suporte teórico, a 

pesquisadora realizou incursões nas conceituações de violência, vitimização, medo, mal, 
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mídia, alvo, estranho, subclasse e inimigo. Neste estudo, o bullying é visto fora do 

ambiente escolar, também é diferenciado de termos como preconceito e é identificado 

como psicoterror e intimidação, figurando nas linhas do discurso jurídico. 

 Mais dois textos se inserem neste quadro temático de entrelace do bullying com 

outras concepções de violência na busca por interpretações dos jovens sobre a violência 

na sociedade, na escola e suas vidas.  Esses dois estudos convergem de certa maneira na 

questão da reprodução de violência na escola. No primeiro3 estudo, as autoras apontam 

que o “maltrato entre pares”, uma das maneiras de se referir ao bullying, “pode ser um 

comportamento de antecede algumas formas de violência” (p. 4). A segunda4 pesquisa 

traz um questionamento a respeito da violência que está fora e entra na escola, e que se 

produz e reproduz também nas trocas que se realizam no cotidiano escolar. 

Em outro texto que se associa à temática em questão, Antunes e Zuin (2008) 

direcionam sua atenção a uma análise crítica acerca da conceituação do bullying, suas 

características e determinantes e sua utilização sem problematização. Realizam uma 

reflexão sobre o conceito de bullying, denunciando, através da crítica à razão 

instrumental feita por Adorno e Horkheimer, que tal conceito foi determinado por uma 

ciência instrumentalizada e pragmática. Uma ciência que, ao invés de contribuir para a 

emancipação dos indivíduos, só reforça o mantimento da ordem vigente. O estudo 

aproxima a ideia de bullying da ideia de preconceito, apontando que se trata de uma 

mesma manifestação, já conhecida pela humanidade. Essa aproximação de ideias se dá 

quando se pensa sobre os aspectos sociais que produzem os grupos alvos. Nesse sentido, 

os autores afirmam que, 

 

Está claro, e até mesmo os pesquisadores do bullying admitem, conforme 

apresentado inicialmente, que na ocorrência da violência discutida aqui estão 

envolvidos aspectos culturais (sociais, políticos e econômicos) e individuais. 

No entanto, é importante ressaltar que, de acordo com o referencial aqui 

utilizado, tais fatores devem sim ser analisados, problematizados e 

interpretados, pois não basta mencioná-los. Assim, os fatores individuais 

fazem referência ao desenvolvimento da personalidade nesse ambiente, e os 

culturais, além de se referirem à sociedade que limita o desenvolvimento em 

uma direção específica, também se referem às condições objetivas da 

incidência dessa violência de uma pessoa para com a outra. (ANTUNES; 

ZUIN, 2008, p. 36). 

 

                                                           
3A violência no âmbito escolar: considerações sobre a Violência da e na escola, das autoras Joyce Mary 

Adam de Paula e Silva e Leila Maria Ferreira Salles (Unesp). 

4Violência escolar: medo e insegurança nos tempos e espaços da escola, de Júlio Gomes Almeida (Unicid). 



39 

 

 

Por fim, o artigo, além de evidenciar que o bullying não é uma manifestação de 

violência sem fatores sociais determinantes, ao aproximá-lo do preconceito, defende que 

esses fatores devem ser problematizados em sua essência e propõe ainda pensar em uma 

forma de educação não conduzida pelos imperativos da ordem estabelecida na 

contemporaneidade.  

Relacionando a temática do bullying com episódios de assédio moral no 

trabalho, Maciel, Cavalcante, Matos e Rodrigues (2007) tomam como pano de fundo a 

ocorrência de assédio moral no trabalho, mais precisamente na categoria bancária.  A 

investigação analisou a ocorrência de situações constrangedoras no trabalho, relatadas 

por bancários brasileiros. Por meio de aplicação de um questionário com 2609 

bancários, a pesquisa mostrou que 33,89% da amostra relatou ter sido exposta a 

situações constrangedoras. Além disso, o estudo constatou que as mulheres e o grupo de 

homo ou bissexuais relata ter sido assediado com maior frequência. Atrelando-se ao 

assédio moral o preconceito social relacionado a gênero e orientação sexual, o estudo 

mostra que o assédio moral abrange diferentes comportamentos, dependendo da 

situação social, cultural e organizacional. De acordo com os autores, a realidade dos 

bancários brasileiros apresenta taxas similares às encontradas em pesquisas europeias. O 

referido artigo traz ainda uma diferenciação entre termos empregados em relação a 

assédio moral, como bullying e mobbing, segundo o comitê nacional inglês sobre o 

assédio (Bullying, 2006), e afirma que o termo mobbing remete a assédio moral no 

trabalho e o termo bullying caracteriza agressões físicas e ameaças entre escolares. 

Soma-se a este contexto a pesquisa encontrada na Revista de Saúde Pública da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, que trouxe a publicação Assédio moral nos alunos 

da escola primária e secundária, do ano de 2008, que traz a questão do bullying sob a 

perspectiva do assédio moral e constata o alto número de situações de assédio moral nos 

colégios da comunidade investigada.  O estudo mostra que, apesar de serem nomeados 

com termos diferentes, os conceitos não se diferem quanto às características de suas 

práticas, mesmo que haja esforços de pesquisadores em atribuir e enaltecer uma 

natureza peculiar ao bullying. 

Juntamente com a preocupação em definir o bullying pontuando suas 

especificidades, há também uma forte inclinação nas pesquisas em demarcar suas 

causas, motivações e consequências, tomando como ponto de partida aspectos psíquicos 

e familiares dos sujeitos envolvidos. Em Pinheiro (2006), relaciona-se a exposição do 
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indivíduo agressor à violência doméstica física e psicológica a episódios de intimidação 

entre pares na escola.  Por meio de questionário especifico para o estudo, a autora 

verificou que os alunos que sofriam violência doméstica de forma direta ou indireta 

apresentaram maior predisposição de se envolverem em episódios de bullying, 

principalmente como vítimas-agressoras. Dialogando com esta perspectiva, Rolim 

(2008) verificou a incidência da vitimização entre pares na escola e as formas como ela 

aparece e, dessa maneira, também evidenciou discursos atrelados a variáveis pessoais, 

familiares, sociais e escolares. 

Uma outra pesquisa elencada dentro desse debate do bullying com outras formas 

de violência é a de Curço (2008), que procurou identificar a ocorrência do bullying em 

uma determinada escola, bem como a forma como ele se manifesta na relação com a 

exclusão de alunos no espaço escolar. O estudo constata que as formas de violência 

mais explícitas são punidas. Já as manifestações implícitas, como os apelidos e as 

ameaças, são tratadas como indisciplina ou brincadeiras consideradas inofensivas. 

Contrapondo-se com essa ideia, Hornblas (2009) analisou especificamente o bullying na 

forma de agressão verbal com apelidos pejorativos entre adolescentes com idade entre 

13 e 14 anos. Ficou constatado que esse tipo de prática é comum entre os adolescentes, 

mas não deve ser banalizada, pois interfere na construção da autoestima dos que são 

vitimados. Já Nascimento (2009) abordou o bullying a partir do olhar sociocultural da 

psicologia social e do desenvolvimento. Considera o bullying como uma violência 

relacional que se opõe à alteridade e aos direitos de expressão subjetiva no contexto 

escolar. A autora coloca o bullying no quadro das relações horizontais estabelecidas na 

escola, destacando as relações de amizade entre vítima e agressor, cuja base afetiva 

pode mascarar o bullying pelo tom de brincadeiras entre amigos, como alerta Curço 

(2008). 

 

2.2.2 O bullying no contexto da diversidade cultural 

 

Nesta série discursiva, selecionamos os dizeres que colocam o bullying em 

associação com discursos que figuram no campo da diversidade cultural. São textos que 

abordam a temática do ponto de vista dos discursos das diferenças de gênero, 

sexualidade, relações étnico-raciais, classe social, passeando também pela discussão da 

inclusão social de pessoas com necessidades especiais. 
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Com Meurer (2010), o bullying é abordado além do espaço escolar, e 

relacionado a questões de gênero. A pesquisa se debruça sobre o fato de o bullying ter 

relação com condicionantes individuais, grupais, organizacionais e sociais, sendo 

discutido do ponto de vista psicossocial, evidenciando discursos psicológicos, 

acadêmicos e midiáticos sobre bullying. A autora da pesquisa teve como principal 

aporte teórico as reflexões de Michel Foucault acerca da questão do poder disciplinar 

nas organizações, para tratar da relação entre o bullying e a produção de subjetividades 

advindas das novas formas de controle no trabalho. Buscou em Judith Butler suporte 

para discutir gênero numa perspectiva pós-estruturalista. Como instrumento 

metodológico, foram realizadas entrevistas individuais em profundidade com mulheres 

com idades acima de 25 anos, residentes na cidade de Porto Alegre/RS. Os dados 

coletados foram analisados por meio da análise de discurso. 

Como observamos na sessão anterior, a problemática do bullying, apesar de ter 

definições específicas que a distinguem de outras formas de violentar e constranger o 

outro, permanece intimamente ligado a manifestações de preconceito, intolerância as 

diferenças e discriminação, como o racismo, por exemplo.  Nesse caminho, destacamos 

um estudo5 onde o bullying reaparece como objeto de análise e é relacionado com 

discriminação étnico-racial no contexto escolar. O estudo atenta para a necessidade de 

que a escola reflita sobre os processos de subjetivação envolvidos nas práticas 

educativas e observa processos de discriminação em seu cotidiano. Trata-se de uma 

pesquisa-intervenção realizada em uma escola pública de Fortaleza, que fez uso de 

observações-participantes e da formação de um grupo de discussão como instrumentos 

metodológicos. 

Na perspectiva das questões de gênero e sexualidade, Russell (2011) nos mostra 

uma pesquisa cujo foco é a homofobia crescente nas escolas e a falta de segurança que 

estudantes lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) sofrem. Segundo o autor,  

 

Este trabalho deixa claro que a escola e as culturas jovens contemporâneas 

são caracterizadas por normas rígidas de gênero e sexualidade (incluindo a 

homofobia e expectativas a respeito da masculinidade, feminilidade e 

heterossexualidade); sendo que o bem-estar de estudantes que não se 

conformam ou desafiam estas normas é muitas vezes prejudicado. 

(RUSSELL, 2011, p. 123). 

 

                                                           

5No GT 20 de Psicologia e Educação, encontramos o estudo“Bullying” e discriminação étnico-racial no 

contexto escolar: recortes de uma pesquisa-intervenção em Fortaleza – Ceará. 
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O estudo evidencia como, em anos recentes, o foco de análise deslocou-se da 

situação de cada aluno para o reconhecimento de que o contexto e clima escolares 

precisam ser melhor entendidos para prevenir o bullying por algum viés e promover a 

segurança na escola e o bem-estar dos estudantes. 

Em outro texto, Grossi e Santos (2009) apresentam a discussão de como alunos 

da rede pública de Porto Alegre reagem às situações de bullying, apontando como 

resultado encontrado que 70% dos alunos percebem a existência de preconceitos no 

ambiente escolar e quase 40% consideram regulares/ruins/péssimas as relações na 

escola, assim como indicou Russell (2011). Os resultados refletiram o mal-estar do 

estudante em relação à escola e que essa dinâmica vem levando cada vez mais jovens ao 

isolamento e à exclusão. 

Nessa esteira, Bandeira e Hutz (2010)trabalharam com possíveis diferenças na 

autoestima de adolescentes envolvidos em bullying, enquanto agressores, vítimas, 

vítimas/agressores ou testemunhas, por sexo. O estudo foi feito com 465 adolescentes, 

sendo mais de 50% do sexo masculino. Os resultados mostraram uma relação entre sexo 

e posturas representadas no bullying, no tocante à autoestima desses indivíduos. 

Inicialmente traz a conceituação de bullying, suas características e de seus envolvidos. 

Depois faz referência às diferenças de gênero e pesquisas nesse sentido que mostramque 

meninas e meninos diferem na apresentação de vários problemas de desenvolvimento. 

Os resultados mostraram que, no grupo de vítimas/agressores, os meninos apresentaram 

média superior de autoestima em relação às meninas; que, entre os meninos, as 

testemunhas apresentam maior média de autoestima que as vítimas; entre as meninas, as 

agressoras têm média maior de autoestima que as vítimas. Concluindo, assim, que o 

bullying apresenta diferentes implicações na autoestima de meninas e meninos 

envolvidos. 

Seguindo com o mapeamento dos discursos sobre bullying que o associam a 

questões do campo da diversidade cultural, fizemos uma incursão na literatura 

estrangeira e nacional acerca do bullying. Trazendo para a composição do debate 

discursos culturais amplos como elementos condicionantes do bullying, Beaudoin e 

Taylor (2006) definem o bullying como um tipo de intimidação direta ou indireta cujo 

leque de possibilidades varia desde simples gozações em tom ofensivo até atitudes mais 

violentas que empreguem a força física. Seguindo essa definição, as autoras apontam 

como “elementos desencadeadores desses ataques a incapacidade de lidar com as 
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diferenças em termos de raça, status, aparência, etc.” (BEAUDOIN; TAYLOR, 2006, p. 

22). Neste tecido, podemos ainda especificar dificuldades em lidar com diferenças de 

gênero, opção sexual, situação econômica, portadores de deficiências físicas ou 

psíquicas, grupos religiosos, entre tantas outras características que compõem a 

diversidade das relações humanas. Aqui o discurso bullying aparece associado aos 

discursos de preconceito, discriminação e intolerância, que são expressões de violência 

há muito presentes e bastante conhecidas em qualquer estrutura social, e são discursos 

atribuídos por alguns estudiosos como fatores determinantes dos comportamentos 

agressivos denominados de bullying. Para elas, as “culturas patriarcais, capitalistas, 

individualistas, racistas, adultistas” teriam como resultado de tais práticas culturais, 

problemas sociais diversos como anorexias, violência doméstica, criminalidade, 

delinquência juvenil, intolerâncias sociais e o próprio bullying. (BEAUDOIN; 

TAYLOR, 2006, p. 24-25).  Beaudoin e Taylor afirmam que esses discursos são 

capazes de estruturar com rigidez as experiências das pessoas, de tal maneira que se 

constrói uma rede limitada de percepções para uma pessoa comprometida com essas 

práticas culturais que circulam em muitas sociedades. No caso do discurso do 

bullying,seguindo as proposições das autoras, seria, então, um discurso cultural mais 

amplo, gerando um outro discurso que vai se expandindo socialmente, criando o que 

podemos chamar de uma “cultura do bullying”, percebida em diferentes  redes de 

relações e saberes da contemporaneidade,  por meio das práticas de intervenção, das 

campanhas e projetos desenvolvidos com o objetivo de promover a paz,  os materiais 

informativos e didáticos em circulação, revistas, cartilhas, livretos, todo um aparato de 

ferramentas que nos inserem nessa cultura do bullying.  

Nessa teia discursiva, percebemos que a problemática do bullying não é uma 

questão isolada. O discurso sobre bullying mantém uma relação interdiscursiva com 

outros discursos que lhe são bastante próximos. Mesmo sendo considerado uma forma 

peculiar de comportamento agressivo, intimidação ou vitimização, mesmo sob 

diferentes formas de conceituar e nomear, o fenômeno bullying é interceptado por 

outros fenômenos bem antigos na humanidade, os fenômenos da discriminação, da 

intolerância, desrespeito à condição humana.  

 

 



44 

 

 

2.2.3 O bullying como questão de saúde 

 

Neste momento do nosso mapeamento, selecionamos textos que dizem do 

bullying enquanto problema que envolve questões de saúde pública. Esses dizeres 

colocam o bullying tanto como elemento determinante de enfermidades físicas e 

psíquicas que atingem a saúde e o desenvolvimento infanto-juvenil, como também 

relacionam o bullying a comportamentos de risco, como delinquência juvenil, uso de 

drogas, condutas agressivas nas relações interpessoais de crianças e adolescentes. 

A associação do bullying com elementos relacionados a comportamentos que 

remetem à delinquência juvenil é comum nos materiais que versam sobre o tema. Sobre 

isso, Matos e Gonçalves (2009), investigaram comportamentos de bullying entre 

estudantes de escolas públicas de Portugal, analisando associações entre esses 

comportamentos e algumas variáveis, como consumo de álcool, drogas e porte de armas 

e percepções de satisfação com a vida e de segurança na escola.Para essas autoras, 

quantos mais os alunos se sentem inseguros na escola, quanto mais insatisfeitos estão 

com a vida, mais predisposição eles têm de serem vítimas de bullying e de agressores; o 

mesmo padrão é verificado com o porte de armas e para os consumos de álcool e droga. 

Nesse sentido, encontram-se outro dois estudos, que também apresentaram 

associações dos comportamentos de bullying a comportamentos de risco social. 

Carvalhosa, Lima e Matos (2001) relacionam a abordagem da caracterização dos 

comportamentos envolvidos com o consumo de álcool e drogas. E, ainda, Zaine, Reis e 

Padovani (2010) apontam para a relação entre conduta de bullying e adolescentes 

infratores em conflito com a lei, comportamentos de bullying atrelados a crimes graves 

e delinquência juvenil. A pesquisa mostrou maior incidência de autoria entre os 

investigados. 

O bullying, ou perseguição entre pares, é tratado por Continente (2009) como 

um problema social e de saúde.  Este estudo relaciona a perseguição entre pares a 

variáveis sociodemográficas e comportamentos de risco, e estado de ânimo negativo. O 

estudo A Presença de prioridades de saúde atual da criança e adolescentes nos livros 

escolares, de Barrio Cantalejo et al. (2007), teve como objetivo conhecer como as 

prioridades de saúde infantil e adolescente, estabelecidas pelas autoridades sanitárias, 

aparecem nos livros escolares. A pesquisa constatou que o bullying aparecia entre os 

menos tratados nos livros, principalmente infantis e primários da realidade estudada.  
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 Ainda no campo da saúde, Lopes Neto (2005), um dos pioneiros no Brasil a 

desenvolver pesquisas sobre a temática, se preocupou em alertar os pediatras sobre a 

alta prevalência da prática de bullying entre estudantes. Na esteira dos primeiros 

estudos, teve caráter de conscientização e sensibilização dos pediatras no diagnóstico e 

tratamento de danos à saúde dos envolvidos e de orientação às famílias e à sociedade no 

enfrentamento do problema, trazendo a questão da prevenção como medida de saúde 

pública. O outro estudo, intitulado Prevalência e características de escolares vítimas de 

bullying, de Moura, Cruz e Quevedo (2011),também investigou as características de 

comportamento das vítimas e seus aspectos emocionais e considerou os resultados 

encontrados como úteis para políticas locais de proteção aos alvos da violência. Outros 

casos se referem ao problema do bullying como uma epidemia, como no texto Bullying: 

mais uma epidemia invisível? De Palácios e Rego (2006). 

 Outros achados revelam o tratamento do bullying como uma questão de saúde, 

como os textos Maus-tratos entre pares ou bullying: uma visão atual (2008);Bullying 

nas escolas brasileiras: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – 

PeNSE(2009). São enunciados que circulam em periódicos científicos importantes na 

área de saúde,tais como Revista Chilena de Pediatria da Sociedade Chilena de 

Pediatria, Revista Ciência e Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva. 

 

2.2.4 O bullying no mundo da mídia 

 

Neste conjunto de enunciados, procuramos destacar textos que trabalham com as 

ocorrências de bullying no campo das tecnologias de informação e comunicação e 

também a visão da mídia. Os dizerem aqui elencados tratam mais especificamente de 

um desdobramento do problema chamado de cyberbullying. Destacamos também 

estudos que trazem os discursos de mídias sobre a temática da violência na escola e a 

relação dos sujeitos pedagógicos com tais discursos, por serem temáticas que se 

aproximam da proposta da nossa pesquisa. 

Na tese do ano de 2010, “Scraps” de ódio no Orkut: “cyberbullying”, contextos 

e ressonâncias da violência virtual que atinge o professor, foi possível reconhecer, 

entre os outros trabalhos achados na Capes, uma maior aproximação com a nossa 

proposta de pesquisa, tendo em vista que o estudo buscou analisar o processo de 
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produção discursiva das práticas de bullying dirigidas a professores no Orkut, campo 

onde o bullying se configura como cyberbullying. A autora Telma Brito Rocha, com o 

aporte metodológico na Etnografia Virtual, fez uma abordagem que estende a noção de 

campo, da perspectiva presencial, para a observação das interações mediada por 

computadores. A pesquisadora realizou um estudo de caso de uma comunidade virtual 

intitulada “Eu Odeio O Professor George!”. Fez uso ainda de questionários online e 

observação participante em fóruns de comunidades virtuais.Neste trabalho, o bullying 

aparece sob uma nova configuração de manifestação e sob uma nova proposta de 

análise. Como um dos resultados obtidos, a pesquisa ressalta a prática pedagógica 

autoritária como um fator de produção do cyberbullying contra professores. Faz ainda 

um contraponto dos discursos expressos pelos alunos no Orkut, com o discurso de 

reflexão do professor acerca de suas práticas.  

Outro estudo que destacamos deste GT 20, O discurso circulante na mídia 

digital sobre violência contra o professor (ANPED, 2012), trata-se de uma pesquisa 

ainda em andamento, apresentada como pôster. Além de abordar o tema da violência, a 

pesquisa coloca o debate na perspectiva do discurso de mídia, adotando como 

referencial teórico a Teoria das Representações Sociais a partir de Moscovici. Os 

resultados têm mostrado que o discurso da mídia digital sobre violência contra o 

professor tem relação com qualquer forma de agressão física ou moral, cometida por 

alunos ou por seus pais no espaço da escola, causando danos à integridade física e moral 

dos professores. 

A questão do bullying na mídia vai além do espaço virtual, o assunto 

é constantemente visto nas telas dos cinemas, pois, além de ser frequente em 

filmes americanos de temática juvenil, o bullying é o tema principal de 

algumas produções cinematográficas. Santos 6 (2009), em sua dissertação 

que discute a presença do bullying na mídia cinematográfica, toma a 

linguagem do cinema como uma forma de proporcionar a educadores e 

alunos “reflexão e mudanças de comportamento”. Dessa maneira, ao nosso 

ver, o cinema, assim como demais elementos da  cultura midiática, tais como 

TV, internet, revistas, jornais, entre outros, também cumpre uma função que 

                                                           

6SANTOS, Ana Paula Toppan dos.A presença do Bullying na mídia cinematográfica como contribuição 

para a educação.Marília:Unimar, 2009. 
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vai além do entretenimento e da informação, produzindo também 

ensinamentos. 

Uma síntese dessas séries discursivas indica os novos objetos de 

saber que emergem, considerando-se o contexto no qual temáticas advindas 

das lutas culturais e sociais entram na rede discursiva que conforma a 

formação discursiva bullying na escola, tal como indicamos no Quadro 2.  

 

 

 

Quadro 2- Síntese das séries das séries discursivas 

Novos objetos de saber 

 

Séries das séries 

Bullying e incivilidade 

Bullying e violência doméstica 

Bullying e classe social 

Bullying e constragimento 

Bullying e assédio moral 

O Bullyinge concepções de 

violência 

Bullying e subjetividades 

Bullying e questões étnico-raciais 

Bullying e homofobia 

Bullying e as questões de gênero 

O Bullying no contexto da 

diversidade cultural 

Bullying e comportamentos de risco 

Bullying e adolescentes infratores, em conflito 

com a lei. Comportamentos de bullying 

atrelados a crimes graves e delinquência 

juvenil. 

O Bullying como questão de 

saúde 

Cyberbullying contra professores 

Violência virtual 

O Bullying no mundo da 

mídia 

 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vale dizer, para finalizar este capítulo, que procuramos, por meio de um 

mergulho nas pesquisas já feitas sobre o tema, ir à busca dos dizeres sobre nosso objeto. 

Nesse mergulho, é possível reconhecer os regimes de verdade que inscrevem o bullying 

como um fenômeno da escola, que o inserem em determinados campos de saber como a 

educação, a saúde, a psicologia e a comunicação. Seus enunciados, carregados de 

conhecimento cientifico, que produzem efeitos de verdade que consolidam o discurso 

sobre bullying como verdadeiro no cotidiano dos sujeitos, seja na escola, nas 

universidades, nas clínicas de psicologia e nas práticas sociais de maneira geral, vão, 

assim, também conformando os sujeitos e seus modos de ser e agir.  

Movidos pelos ensinamentos de Foucault, entendemos que o modo de 

enunciação e a forma como se nomeiam as práticas e técnicas pelas quais esses 



48 

 

 

enunciados são produzidos sobre o outro ou alguma coisa são, ao mesmo tempo, uma 

forma de constituir esse outro. Nesse âmbito, a linguagem assume um papel central e 

perigoso, que é a linguagem como produtora de discursos, que não se separa das 

práticas de qualquer instância da sociedade. A linguagem é considerada, não só por 

Foucault como também por outros importantes teóricos, com os quais compôs sua linha 

de pensamento, como Heidegger, Nietzsche e Wittgenstein, como formadora e também 

formada de práticas sociais, mas é Foucault quem nos alerta para os limites do que pode 

ser dito, pois, segundo ele, devemos atentar para o aspecto indissociável entre a 

linguagem e o meio social. Com isso, tentamos compreender como os regimes de 

verdade, as múltiplas práticas institucionais de distintos campos de saber foram 

edificando o bullying como tal para posteriormente entender como essa arquitetura 

discursiva se ergue nos enunciados da revista Nova Escola. 
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3 ESTUDOS CULTURAIS E DISCURSO NA EDUCAÇÃO 

 

A pesquisa apresentada neste texto de dissertação se sustenta em abordagens 

teóricas recorrentes no quadro dos estudos pós-estruturalistas. De forma mais objetiva, 

na convergência entre o modo de problematizar o discurso na Arqueologia de Michel 

Foucault e no modo de problematizar os enunciados da mídia nos Estudos Culturais. Tal 

convergência dessas abordagens nos dá suporte para discutir a construção do discurso 

sobre bullying na revista Nova Escola, não apenas do ponto de vista teórico como 

também fundamenta alguns eixos da análise empreendida. 

No primeiro momento, para traçar o caminho da discussão de mídia, investimos 

no campo dos Estudo Culturais, tendo como referência duas versões que estão 

imbricadas com esse campo: a virada linguistica e a virada cultural. No contexto dessas 

versões, focamos, em um primeiro momento, as interpelações com as questões de 

cultura como um sistema de significação cuja produção e consumo de artefatos culturais 

têm rebatimentos no cotidiano das pessoas. Em um segundo momento, pontuamos 

algumas aproximações entre algumas ideias de Michel Foucault e o trabalho com os 

Estudos Culturais, como as questões relativas à significação dos discursos e produção 

de sujeitos. Como último mas não menos importante ponto da discussão, seguindo 

balizas dos Estudos Culturais, analisamos o discurso da mídia sob o conceito de 

pedagogia cultural, que nos ajuda a pensar a revista Nova Escola como um dispositivo 

de mídia que ensina, que produz e conforma sujeitos e suas práticas cotidianas.    

 Para tanto, recorremos aos seguintes autores e seus estudos para tratar das 

temáticas referidas, ficando este capítulo organizado em: Estudos Culturais: virada 

linguística e virada cultural com Costa (2004), Hall (1997; 2009), Giroux (1995); 

Michel Foucault e os Estudos Culturais com Veiga-Neto (2000; 2011), Fisher (2012) e 

Carvalho (2014); Mídia como pedagogia cultural com Fisher (1996; 2012), Corazza 

(2012); Silva (2004); Costa e Silveira (2006); Marzola (2004). 

No nosso trabalho de investigação, encontramos, nesse entrelace entre Estudos 

Culturais e discurso midiático na produção de subjetividades, o caminho que nos 

possibilitou responder nossas questões de pesquisa. 
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3.1 Estudos culturais: virada linguística e virada cultural 

 

Com o intuito de traçar um percurso coerente entre teoria e metodologia, 

escolhemos trabalhar sob a perspectiva dos Estudos Culturais, por ser um caminho que 

nos dá suporte teórico-metodológico para investigar produtos de mídia como artefatos 

culturais que, através de relações de poder, constituem as práticas sociais e produzem 

diferentes formas de ser e estar em sociedade. Entendemos que os Estudos Culturais 

ampliam a visão sobre a mídia e suas diversas expressões, de simples veículos de 

informação e entretenimento para elementos culturais disseminadores de 

conhecimentos, como pedagogias culturais produtoras de subjetividade. Nesse sentido, 

nos associamos a Giroux (1995), quando afirma que:  

 

Os/as professores/as devem ampliar a definição de pedagogia a fim de ir além 

de uma limitada ênfase no domínio de técnicas e metodologias. [...] a 

pedagogia representa um modo de produção cultural implicando na forma 

como o poder e o significado são utilizados na construção e na organização 

de conhecimentos, desejos, valores. (GIROUX, 1995, p. 100). 

 

No conjunto dessa escolha teórica que fundamenta este texto dissertativo, 

inicialmente faz-se necessário dizer acerca dos Estudos Culturais e do sentido de cultura 

que este campo abraça. É importante destacar que não há uma forma de conceituar esta 

corrente teórica com exatidão.  

Tal como está divulgado na literatura especializada, os Estudos Culturais têm 

origem na Inglaterra, onde surgiram com intuito de destacar as relações existentes entre 

as investigações e as composições sociais onde elas acontecem, ou seja, o contexto 

cultural em que estamos situados. Como escreve Costa (2004, p. 13), no seu cenário de 

origem, os Estudos Culturais têm a ver com “deslocamentos”, “ordenamento da 

produção do pensamento humano”, “movimento das margens para o centro”. 

Ressaltamos no campo dos estudos Culturais o sentido de cultura explicitado por 

Williams (1992, p. 13), um dos fundadores dos Estudos Culturais. Para ele, a cultura é 

vista como um “sistema de significações mediante o qual necessariamente (se bem que 

entre outros meios) uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada e 

estudada.” O autor destaca as práticas e produções culturais como elementos 

constitutivos de uma determinada ordem social (1992, p. 12). Essas práticas, chamadas 

por Williams de “significativas”, vão desde a linguagem, passando pelas artes até a 

publicidade e o jornalismo. Dessa maneira, tudo que é produzido culturalmente por uma 
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sociedade é também o que a reproduz e identifica. Seguindo este autor, essas práticas 

significativas, que são, ao mesmo tempo, procedentes e formadoras de uma determinada 

cultura, constituem o objeto de preocupação dos Estudos Culturais enquanto ramo da 

sociologia geral, em que a: 

 

abordagem global requer novos tipos de análise social de instituições e 

formações especificamente culturais, e o estudo das relações concretas entre 

estas e os meios materiais de produção cultural, por um lado, e por outro, as 

formas culturais concretas. (WILLIAMS 1992, p. 14).  

 

Na esteira do trabalho com este campo de conhecimento, vemos surgir, em suas 

postulações, uma “teoria da cultura” como sendo o estudo das relações entre os diversos 

elementos da disposição dos modos de vida no mundo global.  Sendo assim, recorremos 

a Hall (2009, p. 128) para dizer que, no contexto dos Estudos Culturais, a cultura “está 

perpassada por todas as práticas sociais e constitui a soma do inter-relacionamento das 

mesmas.” 

Hall (2009, p. 128), fundamentado nos estudos pioneiros de Raymond Williams, 

desenvolve estudos no campo dos Estudos Culturais, sob o ponto de vista da sociologia, 

tendo como referência a virada cultural e a virada linguística.  

Virada linguística, de acordo com Ghiraldelli (2006), se caracteriza pelo 

“predomínio da linguagem sobre o pensamento como objeto de investigação filosófica”. 

Este autor analisa que, devido às críticas feitas pelos filósofos modernos acerca da 

compreensão de consciência como sujeito, o entendimento deu lugar à linguagem nesse 

movimento filosófico. Ou seja, havia antes uma centralidade no pensamento como 

núcleo do sujeito, o sujeito transcendental, sujeito que é sujeito porque pensa. Aos 

poucos, esta visão foi dando lugar à ideia de pensar o sujeito a partir da maneira como 

ele interpreta o mundo. Dessa maneira, a linguagem ganha o centro dessa ideia como 

principal elemento para essa interpretação. A noção de virada linguística traz consigo, 

portanto, como nos diz Silva (2000), a ideia de que “os elementos da vida social são 

construídos discursiva e linguisticamente”. 

Com relação à virada cultural, Hall nomeia a revolução conceitual que teve 

início com a mudança de atitude em relação à linguagem, que passou a ser vista como 

“prática de representação, e elemento importante na construção e circulação de 

significado” (HALL, 1997, p. 11-12). Na perspectiva da virada cultural, a cultura é vista 

como “a soma de diferentes sistemas de classificação e diferentes formações 
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discursivas, aos quais a língua recorre a fim de dar significado às coisas” (HALL, 1997, 

p. 13). 

Nessa perspectiva, impulsionada por essa nova formulação sobre linguagem, a 

virada cultural estende essa ideia de uma multiplicidade de sistemas e significados para 

a vida social global, promovendo uma nova possibilidade de analisar a cultura, partindo 

da compreensão de que demandas econômicas e sociais dependem de significado e têm 

consequências na forma como vivemos, devido às nossas identidades e, por isso, podem 

ser compreendidas como práticas culturais ou discursivas. Em decorrência, os Estudos 

Culturais emergem como nova forma de analisar a cultura do ponto de vista das ciências 

sociais e humanas.  

Sobre a centralidade da cultura na atualidade, ainda concordando com Hall 

(1997), ressaltamos que as revoluções culturais do nosso tempo têm impacto no dia a 

dia das sociedades globais, mudando hábitos e formas de vida, isso rebate também na 

constituição dos sujeitos dessas sociedades, da identidade cultural e social das pessoas. 

São as práticas culturais edificando significados e sujeitos. A cultura como berço das 

identidades. Esta conexão entre construção de significados e produção de subjetividades 

ocorre, de acordo com este autor, porque os indivíduos se utilizam de códigos de 

significado para regular suas próprias ações, por isso as práticas sociais, que são 

também culturais e discursivas, se constituem como práticas de significação. O autor 

afirma ainda que tais práticas dependem do significado para produzir efeito, pois é 

preciso que elas ganhem estatuto de verdade para o indivíduo. Este, ao fazer usos dos 

sistemas de significado, se coloca no eixo do conflito entre o discurso da cultura e o seu 

desejo de dar sentido, de identificar-se, de maneira consciente ou inconsciente. Isto 

posto, entende-se que nossas identidades são estabelecidas culturalmente. A cultura aqui 

é tida como prática social que produz sentidos e efeitos de verdade com os quais nos 

identificamos, através dos quais nos constituímos como sujeitos. Nesse sentido, 

concordamos com Hall (1997) sobre a formação de identidades quando nos adverte 

sobre o que denominamos como “nossas identidades”. Para ele, essa conceitualização 

pode ser melhor quando indica que 

 

as nossas identidades são como as sedimentações através do tempo daquelas 

diferentes identificações ou posições que adotamos e procuramos “viver”, 

como se viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por um 

conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências 

únicas e peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. Nossas identidades 

são, em resumo, formadas culturalmente. (HALL, 1997, p. 10). 
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E ainda que essas identidades sociais são construídas no interior da 

representação, ou seja, por meio da cultura e não fora dela. Essas indentidades para Hall 

(1997, p. 11) são o resultado de processos de indentificação “que permitem que nos 

posicionemos no interior das definições que os discursos culturais (exteriores) fornecem 

ou que nos subjetivemos (dentro deles). Nossas chamadas subjetividades são, então, 

produzidas parcialmente de modo discursivo e dialógico” (HALL, 1997, p. 11). 

No campo educacional, os Estudos Culturais vêm oferecendo possibilidade de 

estudos e, dentre esses estudos, destacamos os trabalhos de Giroux com repercursão na 

educação (1995). Para ele, a contribuição dos Estudos Culturais está no seu 

compromisso com o “estudo da produção, da recepção e do uso de variados textos, e da 

forma como elas estruturam as relações sociais, os valores e as noções de comunidade, o 

futuro e as diversas definições do eu” (GIROUX, 1995, p. 98). Nesse sentido, Giroux 

argumenta que o campo dos Estudos Culturais 

 

não se referem simplesmente à cultura da imprensa ou da tecnologia do livro, 

mas a todas aquelas formas auditivas, visuais e eletronicamente mediadas de 

conhecimento que têm provocado uma mudança radical na construção do 

conhecimento e na forma pelas quais o conhecimento é produzido, recebido e 

consumido. (GIROUX, 1995, p. 98). 

 

Ainda a respeito dos Estudos Culturais e sua concepção de cultura no contexto 

da educação, Silva (2007) nos coloca diante de uma característica deste campo que 

reforça nossa escolha pelos Estudos Culturais como base teórica para este trabalho. 

Nesse sentido, o autor afirma que: 

 

[...] os Estudos Culturais concebem a cultura como campo de luta em torno 

de significação social. A cultura é um campo de produção de significados, no 

qual os diferentes grupos sociais situados em posições diferenciais de poder, 

lutam pela imposição de seus significados à sociedade mais ampla. A cultura 

é, nessa concepção, um campo contestado de significação. (SILVA, T. T., 

2007, p. 133-134). 

 

Na instância dos Estudos Culturais, a cultura é o lugar, portanto, onde se define 

como o mundo e seus diferentes grupos sociais devem ser, e essa definição se estabelece 

por meio de relações mútuas de poder, onde há opressão e resistência. Em concordância 

com as ponderações de Silva (2007), os Estudos Culturais estão implicados com as 

relações entre culturas, as relações de poder e as relações que se estabelecem entre os 
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processos de identidade e significação. Nesse quadro, inserem-se os produtos de cultura 

popular, dos meios massivos que se configuram como expressões da cultura moderna. 

Partir desse pressuposto é entender a cultura como parte condicionante da 

estrutura da sociedade, bem como das práticas sociais dos indivíduos. Toda prática 

social tem cunho discursivo e, pensando nesse processo de construção, recepção e 

consumo do conhecimento, e na conexão que se dá entre esse processo e a estruturação 

das relações sociais, trazemos para esta proposta de estudo uma preocupação com as 

decorrências dos discursos produzidos nessa inter-relação entre construção de 

conhecimento e relações sociais para as práticas pedagógicas atuais. Tais práticas são 

entendidas aqui como partes integrantes das relações sociais, ao passo que se constituem 

também como lugares onde se dão tais relações, como um campo onde se produzem e se 

entrelaçam múltiplas culturas, identidades, percepções, discursos produzidos e 

reproduzidos que merecem ser trazidos à tona. 

 

3.2 Michel Foucault e os Estudos Culturais 

 

Ao longo de sua estruturação enquanto campo de estudo interdisciplinar, os 

Estudos Culturais se apoiaram em diferentes teorias, dentre elas, história da arte, 

estudos de gênero, linguística, teorias da linguagem, análise textual (visual e verbal), 

estudos do cinema, mídia, comunicações, cultura popular, e nos estudos de Foucault, 

recebendo forte influência de sua teoria do discurso. Este embasamento nos Estudos 

Culturais permite analisar as condições de construção desses discursos e os significados 

que, a partir daí, são produzidos pela revista Nova Escola, objeto de análise da pesquisa 

ao qual esse projeto se refere.  

Dito isto, retomamos o pensamento de Foucault quando diz que os discursos são 

feitos de signos, mas vão além da designação das coisas. Para ele, os discursos são 

práticas que formam os objetos que falam, incluindo o sujeito fundador dos discursos, 

mas não um sujeito único, contínuo, e, sim, um sujeito que está em constante 

movimento de lugares e posições. Para Foucault (2012, p 66), “o discurso é um 

conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade 

em relação a si mesmo.”. 
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O conceito de Discurso a partir do pensamento de Michel Foucault nos aponta 

para a prática discursiva sem limitá-la à fala. Em seus textos A ordem do discurso e A 

arqueologia do saber, o autor aponta para uma série de aspectos do Discurso: 

 

[...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas 

de dominação, mas aquilo que por que, pelo que se luta o poder pelo qual nos 

queremos apoderar. (FOUCAULT, 2009, p. 9-10). 

 

E ainda:  

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 

contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, um intrincamento 

entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de 

exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se 

desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, de 

destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. [...] não 

mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes 

que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos que falam. Certamente os discursos são 

feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 

designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da 

fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. 

(FOUCAULT, 2012, p. 59-60). 

 

A partir desse conceito foucaultiano, compreende-se o discurso não como ato de 

fala, mas um ato ilocutório que atinge as subjetividades e produz significados. O 

discurso aparece aqui como algo que está além dos símbolos utilizados na fala, como 

práticas que, de alguma maneira, agem na construção desses objetos que produzem as 

falas e que precisam ser descritos, que precisam vir ao mundo.  

Dessa maneira, evidencia-se a articulação do tratamento que Foucault dá ao 

discurso com ideias levantadas na virada linguística acerca do caráter atributivo 

conferido à linguagem. Para entender essa articulação do pensamento foucaultiano com 

a virada linguística, recorremos a Veiga-Neto (2011, p. 89), quando diz que: “Em vez de 

ver a linguagem como um instrumento que liga o nosso pensamento à coisa pensada [...] 

Foucault assume a linguagem como constitutiva do nosso pensamento, e em 

consequência, do sentido que damos às coisas”. 

Sobre essa concepção de linguagem no trabalho de Michel Foucault, Veiga-Neto 

diz ainda que essa compreensão de linguagem implica numa nova forma de 

compreender o próprio conhecimento. “Que o conhecimento passa a ser entendido como 

produto de discursos cuja logicidade é construída” e que “sua fundamentação deve ser 

buscada fora de si, no advento” (VEIGA-NETO, 2011, p. 92). Nessa perspectiva, os 
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discursos não devem ser colocados por fora do acontecimento e dos poderes que aí 

circulam, assim como a linguagem não pode estar desarticulada do pensamento. 

Com suporte nos pressupostos foucaultianos a respeito da questão do discurso na 

formação do sujeito, e considerando, do ângulo dos Estudos Culturais, que os meios de 

comunicação, sobretudo, os produtos midiáticos se constituem como práticas sociais 

que produzem discursos e significados, isto é, como práticas discursivas, Escosteguy 

(2001), baseada nos posicionamentos do filósofo Martín-Barbero (1995), destaca que: 

 

os processos de comunicação são “fenômenos de produção de identidade, de 

reconstituição de sujeitos, de atores sociais” [...] são um fenônemo cultural 

através do qual a pessoa, ou muitas pessoas, cada vez mais pessoas vivem a 

constituição do sentido de sua vida. (MARTÍN-BARBERO, 1995d, p. 71 

apud ESCOSTEGUY 2001, p.165). 

 

Articulando o conceito foucaultiano de discurso à perspectiva dos Estudos 

Culturais, temos a mídia como prática cultural produtora de discursos que constituem 

significados, que alcançam subjetividades e formam identidades. A subjetividade e a 

identidade são temáticas presentes tanto nos estudos foucaultianos quanto nos Estudos 

Culturais, bem como as relações de poder que as constituem.  

Para Foucault, as relações de poder são o cenário dos processos pelos quais os 

indivíduos de tornam sujeitos. É no interior dessas relações de poder que nos 

constituímos como sujeitos que atuam sobre os demais, tendo em vista que, para 

Foucault, “o poder é uma ação que se exerce sobre outras ações”. 

 Sobre tal compreensão de poder, Veiga-Neto (2011, p. 56) ressalta que o que 

“interessa para Foucault é o poder enquanto elemento capaz de explicar como se 

produzem os saberes e como nos constituímos na articulação entre ambos”. Nesse 

sentido, é no cerne da relação entre o poder e o saber que nos subjetivamos.  

Foucault também coloca a questão do poder como algo que não está em um 

único lugar, que não vem de um centro, nem é resultado de uma vontade maior. Para 

ele, o poder circula por toda parte, o poder se difunde em rede por toda a sociedade. Nas 

suas análises acerca dos estudos foucaultianos, Veiga-Neto (2011, p. 118) observa ainda 

que “para Foucault, não existem sociedades isentas de relações de poder”. 

Isto posto, convém destacar as ponderações de Foucault sobre as formas de 

exercício do poder, o “poder disciplinar” que visa à produção de corpos dóceis, 

moldáveis por meio do disciplinamento. Para Foucault, o poder age sobre os corpos 
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disciplinados, moldados, e essa ação surte efeito na produção de almas, de ideias, de 

formas de comportamento. Seguindo as ponderações de Veiga-Neto (2011, p. 119), 

acreditamos que “o poder age de modo que aquele que se submete à sua ação o receba, 

aceite e tome como natural, necessário.” E isso é possível através do saber enquanto 

elemento condutor do poder. Dessa maneira, “no interior das relações de poder, todos 

são ativos” (VEIGA-NETO, 2011, p. 119), não há imposição, o poder perpassa pelos 

indivíduos. Este saber, para Foucault, tem função estratégica articulada ao poder. É o 

saber científico apoiado numa instituição, apoiado no que lhe é externo, o saber que tem 

seus regimes de verdade, que se revelam nas práticas discursivas e não discursivas. Essa 

relação poder-saber se estabelece no sujeito por meio do discurso. 

Carvalho (2014, p. 27) pondera que o exercício de buscar uma convergência 

entre práticas analíticas como aquelas desenvolvidas no campo dos estudos culturais e 

nos estudos arqueológicos de Michel Foucault só é possível por duas razões: a) a recusa 

com metodologias preestabelecidas, fechadas ou reducionistas; b) o reconhecimento de 

que não há uma unidade homogênea que nos diga o que são essas práticas analíticas no 

contexto dos Estudos Culturais. 

O quadro abaixo indica a convergência entre os Estudos Culturais e mídia e 

Análise do Discurso. 
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Quadro 4 – Síntese da convergência 

 

 

 

3.3 A mídia como pedagogia cultural 

 

A partir da formulação do sentido de cultura sobre a qual se debruçam os 

Estudos Culturais, pretendemos falar de discurso de mídia e sua relação com o contexto 

sociocultural em que nos encontramos, balizados por esse campo teórico, enquanto uma 

área de estudos onde vários aspectos culturais da sociedade se misturam, tornando-se 

um âmbito interdisciplinar que se ocupa de tudo que possa ser considerado produção 

cultural, como cinema, televisão, publicidade, movimentos sociais. Pretendemos 

também abordar a forma como esses dispositivos se colocam nas relações sociais. 

Tratamos o discurso, com base nos estudos foucaultianos, como discurso 

reconhecido como verdade que tem variadas formas de produção e circulação na 

sociedade, por meio de campos institucionais diversos, como o campo da comunicação. 

Nesse sentido, abordamos a mídia como um campo de produção, difusão e consumo de 

discursos que são reconhecidos como verdadeiros. Fisher (1996), em sua tese de 

doutorado, reflete acerca do discurso da mídia e a produção de subjetividade, 

assinalando que a finalidade desse campo é: 
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[...] fazer circular amplamente discursos cuja origem também é difusa, 

múltipla e às vezes de difícil localização. Porém mais do que colocar no ar 

uma série de enunciados de várias formações discursivas diferentes [...] a 

mídia, suponho, constrói, reforça e multiplica enunciados seus, em sintonia 

ou não com outras instâncias de poder. (FISHER, 1996, p. 123).  

 

O que aparece na mídia ganha destaque entre os diversos segmentos da 

sociedade, obtém status de verdade, confirma poder e, assim, produz efeitos nos 

indivíduos.  

Pensando na questão da centralidade dos artefatos da cultura na constituição de 

visões de mundo, elaborada no âmbito dos Estudos Culturais, entendemos que este 

ramo nos ajuda a perceber a mídia como um elemento da cultura que tem por função a 

construção das coisas que ele reflete.  Nesse sentido, Costa (2004, p. 78) argumenta que 

a “mídia pode ser entendida como um campo discursivo constituído por conjuntos 

heterogêneos de enunciados, demarcado por formas próprias de regularidade e por 

sistemas de coerção e subordinação que se exercitam e possuem materialidade.” E que, 

a partir da “virada linguística”, a circulação de discursos, de textos e a linguagem tem 

lugar na constituição de identidades sociais. 

Situamos, então, a revista Nova Escola como um produto cultural de mídia, cuja 

centralidade, ou seja, o consumo por parte de uma determinada camada da sociedade, 

produz saberes, ensinamentos. Desse modo, entendemos que seus discursos produzem 

maneiras de ser professor, de exercer a profissão docente, por meio de técnicas de 

subjetivação presentes em seus conjuntos de enunciados. 

 

3.4 Pedagogia cultural e a revista que ensina: a Nova Escola como um dispositivo 

pedagógico 

 

Pelo caráter articulador dos Estudos Culturais que nos permite aliar as noções de 

discurso e sujeito em Michel Foucault e as reflexões sobre identidade, interpelação e 

cultura no campo dos Estudos Culturais, podemos pensar a função da revista Nova 

Escola como um dispositivo pedagógico de mídia que ensina, que diz como ser no 

mundo, desempenhando, então, o papel de uma pedagogia cultural. 

Em Foucault, os discursos são entendidos como práticas que formam os objetos 

de que falam, pois nos interpelam sob a condição de regimes de verdade, enquanto que, 

nos Estudos Culturais, as práticas sociais são tomadas por uma perspectiva cultural e 
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discursiva, pois, nesse campo, as práticas sociais, como diz Veiga-Neto (2004) são 

constituídas a partir da cultura. Portanto, toda prática social tem uma dimensão cultural. 

Ao darmos sentido a essas práticas, fazemos de nós uma “espécie cultural”. 

Nesse sentido, nos associamos a Silva (2004, p. 139), quando diz que, “sob a 

ótica dos Estudos Culturais, todo conhecimento, na medida em que se constitui num 

sistema de significação, é cultural.” Esse autor nos mostra também, uma relação inversa 

entre o conceito de cultura e o conceito de pedagogia, afirmando que o conceito de 

cultura coloca a educação em lugar equiparado a outras instâncias culturais. Sendo 

assim, tal como a educação, as outras instâncias culturais também podem ser 

consideradas pedagógicas. Silva (2004) segue argumentando que “tanto a educação 

quanto a cultura em geral estão envolvidas em processos de transformação da identidade 

e da subjetividade”. 

A relação inversa que ele propõe sob essa perspectiva é que “o cultural torna-se 

pedagógico e o pedagógico torna-se cultural”.  Por isso, as práticas educativas podem 

ser comparadas a práticas de outros sistemas culturais que se situam fora do âmbito 

escolar, como programas de TV, exposições, cinema, espetáculos diversos e qualquer 

outra prática que possa ser tomada como cultural, incluindo o consumo de elementos de 

mídia, seja ela impressa, televisiva ou tecnológica, tais como jornais, revistas (entre 

elas, a revista Nova Escola), telejornais, celulares, sites, redes sociais e outras invenções 

da tecnologia da informação, pois, para Silva (2004), tais instâncias culturais possuem 

um currículo e uma pedagogia que são diferentes do currículo e da pedagogia escolar, 

uma vez que são mais amplos e se apresentam de uma forma mais sedutora e 

envolvente. 

Não é difícil perceber que, com o constante avanço da tecnologia da informação, 

existe uma centralidade dos artefatos advindos desses avanços que ocupam o cotidiano 

dos indivíduos, constituindo uma gama de meios de produção e veiculação de discursos. 

Isso se dá devido à rapidez com que as informações, a diversão e o conhecimento se 

expandem, bem como a diversidade de dispositivos de acesso aos discursos circulantes. 

Nesse cenário, estão os meios de comunicação de massa, ou, se quisermos chamar de 

outra maneira, os dispositivos de mídia que têm maior penetração nos modos de vida. 

As mídias televisiva, impressa e tecnológica constituem aparelhos de mediação que não 

só produzem como fazem transitar, rápida e livremente, um grande volume de 

informações.  Através da capacidade de alcançar o maior número de pessoas em lugares 
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diferentes do mundo simultaneamente, os meios de comunicação de massa são também 

capazes de construir e reconstruir verdades e, assim, disseminar e fortificar as maneiras 

como as pessoas vivem e veem o mundo.  

O tempo inteiro estamos cercados por imagens, livros, filmes, espetáculos, 

notícias, propagandas, aparatos tecnológicos. São linguagens que atravessam nossos 

sentidos e nos enviam mensagens visuais e textuais de produtos de uma indústria 

cultural que não se abstém de seu objetivo de nos interpelar de diversas maneiras a 

consumir suas invenções e nos fazer sentir que elas são necessárias para nossa 

existência na coletividade. Com efeito, não estamos inertes a estas interpelações, na 

medida em que consumimos e nos relacionamos com esses elementos e atribuímos aos 

produtos de mídia um caráter de confiabilidade e credibilidade e colocamos esses 

produtos em um lugar de centralidade nas nossas práticas cotidianas, reconfigurando 

nossos hábitos, nossas ações, nosso pensamento, nosso olhar sobre as coisas, os fatos, as 

pessoas, e a realidade a qual pertencemos. Por meio de textos, imagens e variadas 

formas de expressão de maneiras de ser e estar no mundo, ocorre um processo de 

inclusão e exclusão dessas maneiras de viver, onde umas são privilegiadas em 

detrimento de outras. 

Nesse caminho, podemos entender o espaço midiático como um espaço de 

difusão de informações, saberes e entretenimento que são de certa maneira tendenciados 

e, por sua vez, transmitidos e retransmitidos incessantemente pelos veículos de mídia. 

Portanto, seguindo as bases da teoria da pedagogia cultural, podemos tomar a mídia 

como um local também de educação, um local de produção de discursos que ensinam 

como se portar, que conduzem o pensar, o viver na era da informação globalizada. É a 

relação que estabelecemos com esses discursos que nos diz quem somos ou como 

devemos ser no nosso tempo. 

Nesse contexto de produção e multiplicação de discursos que, como diz 

Foucault, formam os objetos de que falam, situamos a revista Nova Escola, um produto 

de mídia de forte expressão quando o assunto é educação e prática docente.  A revista 

discute os mais variados temas da área da educação, traz reportagens sobre 

aprendizagem, avaliação, planejamento, comportamento, indisciplina, violência na 

escola, inclusão social, projetos pedagógicos, relações na escola e fora dela, tecnologia 

na educação, sugestões de aula, formação docente, entre outros pertinentes ao cotidiano 

do seu público-alvo. E, por ser um veículo de mídia impressa, tem, em suas bases, um 



62 

 

 

caráter formador de opiniões e de modos de ser na esteira das subjetividades 

educacionais. Convém, neste momento, apresentar um breve histórico das condições de 

existência desse canal de informações que chega às mãos dos professores. 

 

 

Figura 1- A revista que ensina 

 

Fonte: Revista Nova Escola, nº 228, dezembro de 2009. 

 

A revista Nova Escola é um produto do Grupo Abril, um dos maiores e mais 

influentes grupos de comunicação e educação da América Latina. O grupo começou 

como uma pequena editora no ano de 1950, e atua na difusão de informação, educação e 

cultura, tendo como missão tornar-se cada vez mais relevante para o país por meio de 

suas empresas nas áreas de Mídia, Gráfica, Educação, Distribuição e Logística. 
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A Nova Escola foi lançada em 1986 e, por ser uma publicação cujo foco é um 

público de alta incidência demográfica como é o caso dos profissionais do magistério, a 

tiragem da revista é ampla o suficiente para alcançar o crescimento do seu público. Para 

isso, desde seu lançamento, investiu em fortes estratégias de marketing, que lhe 

renderam sua vasta distribuição e divulgação até os dias atuais.  Conforme ressalta 

Costa (2004, p. 74), nos primeiros cinco anos da publicação, a Fundação Victor Civita, 

instituição do Grupo Abril responsável pelas ações no campo da educação, firmou um 

contrato com o Ministério da Educação, que sustentava a assinatura de 300 mil 

exemplares, arcando com cerca de 70% dos custos da revista, com o intuito de distribuí-

la gratuitamente às escolas públicas de todo o país. Essa ousada estratégia fez com que a 

maior parte da distribuição da Nova Escola ficasse por conta deste convênio, enquanto 

que as vendas se concretizavam nas bancas e por meio de assinaturas. Em 1991, o 

acesso das escolas à revista foi dificultado, pois, durante o Governo Collor, o 

investimento do Estado foi retirado. Mas, no ano seguinte, o contrato voltou a ser 

firmado, porém, dessa vez, seria distribuído apenas um exemplar para as escolas 

situadas nas áreas urbanas.  

É evidente que apesar de sofrer mudanças nesse processo de distribuição, com a 

diminuição no número de exemplares e de escolas atendidas, foi a força da sua bem-

sucedida forma de distribuição inicial que garantiu ao periódico sua colocação entre as 

revistas mais vendidas do mercado, tendo em vista que até hoje escolas públicas e 

professores dessas escolas recebem seus exemplares mensalmente (exceto em janeiro, 

fevereiro e julho, que são meses de férias escolares)  e ainda é vendida pelos meios 

tradicionais em banca e assinaturas particulares.  Tudo isso aliado a um mecanismo 

eficaz de divulgação, repartição e atualização por parte da Editora Abril, fazendo com 

que, a cada ano, a Nova Escola se renove para acompanhar as mudanças sociais e se 

manter no mercado. Ao longo dos anos de sua existência, a publicação sofreu várias 

intervenções em seu projeto gráfico e editorial. São usados artifícios de diagramação 

detalhados, muitas imagens coloridas em tamanho grande sobre situações em sala de 

aula, ou em outros espaços que tenham relação com o conteúdo das reportagens, em sua 

maioria com pessoas sorridentes e de aparência impecável. São utilizados recursos 

como desenhos, gráficos, quadros, mapas, montagens, elementos que fazem alusão a 

outros tipos de texto do cotidiano infantil e escolar, como, por exemplo, balões de fala 

(presentes nas histórias em quadrinhos). E, ainda, a propaganda de produtos de consumo 
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por parte de jovens e crianças, como mochilas, tênis, roupas, livros e filmes infantis e 

anúncios de produtos consumidos pelos professores, materiais educativos, livros e 

filmes com algum conteúdo ligado ao exercício da docência, cursos de formação e 

atualização profissional, entre outros. Ou seja, a cada ano, a revista vem se 

reformulando de maneira e se tornar mais atrativa não só para seu público, mas também 

para atrair o público em geral que se interesse por sua temática principal. No decorrer 

desse período, a Nova Escola vem colecionando prêmios nas áreas de jornalismo e 

educação por reportagens sobre temas como inclusão, fracasso escolar e tecnologia.  

 

Quadro 2- As condições de existência da revista Nova Escola: Ações do Grupo Abril/ Fundação Victor 

Civita voltadas para educação 

 

 

Lançamento da revista NOVA ESCOLA | Março, 

1986 

 

 

 

 

 

A Editora Abril havia tentado lançar dois 

títulos com esse foco (Escola, em 1972, e 

Professora Querida, em 1983), mas as 

publicações davam prejuízo e foram 

descontinuadas com poucas edições. Com a 

Nova Escola foi diferente. Na edição de 

lançamento, Victor Civita apresentou, em 

editorial, os objetivos que inspiraram a 

publicação: “Fornecer à professora 

informações necessárias a um melhor 

desempenho de seu trabalho; valorizá-la; 

resgatar seu prestígio e liderança junto à 

comunidade; integrá-la ao processo de 

mudança que ora se verifica no país; e 

propiciar uma troca de experiências e 

conhecimentos entre todas as professoras 

brasileiras de 1º grau”. Um acordo com o 

Ministério da Educação fez com que as 220 

mil escolas públicas de 1º grau (como eram 

chamadas na época) que existiam no país 

recebessem as edições da revista. O valor de 

capa – Cr$ 12.000, algo em torno de 6 reais, 

em valores corrigidos – era o preço de custo, 

como ocorre ainda hoje. 

 

 

Primeiro pôster didático em NOVA ESCOLA | 

Abril, 1987 

 

Em 1987, uma parceria com o Ministério da 

Saúde entregou gratuitamente mais de 290 mil 

pôsteres sobre Cobras Venenosas do Brasil. Na 

revista, uma reportagem ensinava os 

professores a trabalhar o tema com seus 

alunos. O ministério estava em campanha para 

reduzir o número de mortes por animais 

peçonhentos e a ação foi um sucesso. Nos anos 

seguintes, mais de 50 diferentes pôsteres foram 

produzidos em parceria com outros ministérios 

e com instituições, totalizando mais de 25 

milhões de impressões. Eles tratavam de 

assuntos variados, como saúde, ciências, 

astronomia, cartografia e educação para o 

trânsito 
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Lançamento da revista SALA DE AULA | Abril, 

1988 

 

O sucesso de Nova Escola com professores do 

1º grau (atual ensino fundamental) motivou a 

criação de uma publicação para a etapa de 

ensino seguinte, o 2º grau (atual ensino 

médio). Assim nasceu Sala de Aula, uma 

revista com a intenção de contribuir para as 

transformações e inovações que, já naquela 

época, eram urgentes para esse nível de 

escolarização. Prejudicada pelas crises 

econômicas da era Collor, Sala de Aula não 

decolou: a última edição foi às bancas em 

dezembro de 1990. Oito anos depois, a FVC 

voltaria a contemplar o Ensino Médio com 

outra publicação (Link para VEJA na Sala de 

Aula). 

 

Lançamento de Veja na Sala de Aula | Março, 

1998 

 

Um acordo entre a Fundação Victor Civita e a 

revista Veja começou a suprir um pouco a 

demanda por essas informações: nascia Veja 

na Sala de Aula (inciativa que perdura até 

hoje, atualmente em versão online 

www.vejanasaladeaula.com.br). Um editorial 

de Veja anunciava: “O objetivo da publicação 

é transformar a notícia em matéria didática, 

fornecendo um novo instrumento de ensino e 

aprendizado a milhares de estudantes e 

professores no país inteiro”. Hoje, seus planos 

de aula recebem 1,5 milhão de visualizações 

no site de Nova Escola. 

 

 

NOVAESCOLA.ORG.BR estreia na internet | 

Março, 1998 

 

 
 

Nova Escola lança sua versão digital. Em 

novaescola.org.br, os professores passaram a 

ter acesso a todo o conteúdo impresso da 

revista, além de encontrarem um espaço de 

debate sobre as questões pedagógicas. Com o 

tempo, o site cresceu para abarcar vídeos, 

jogos, testes, infográficos e todo tipo de 

conteúdo multimídia. Hoje é considerado o 

maior bancos de dados sobre a prática 

pedagógica do país, reunindo mais de 2 mil 

planos de aula (para todos os segmentos e 

disciplinas), além de milhares de reportagens e 

entrevistas. 

 

Primeira edição do Prêmio Victor Civita | 

Outubro, 1998 

 

O Prêmio Victor Civita – Professor Nota 10 

(que, anos depois, mudaria para Educador 

Nota 10 e incluiria os gestores escolares) foi 

criado para identificar e valorizar professores 

que adotam práticas exemplares em sala de 

aula. Práticas que depois ganham destaque na 

revista e no site de Nova Escola, levando as 
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melhores experiências a todas as regiões do 

país. Hoje, o prêmio é considerado a maior 

celebração de Educação da América Latina. 

Em suas 15 edições, já foram distribuídos mais 

de 1,6 milhão de reais em dinheiro para 160 

professores. 

 

 

 

Criação da área de Estudos e Pesquisas 

Educacionais | Janeiro, 2009 

 

 

Com uma agenda própria de investigações a 

respeito dos temas mais desafiadores da 

Educação Básica, conduzidas em parceria com 

instituições e pesquisadores de referência, a 

área de Estudos e Pesquisas Educacionais tem 

como objetivo gerar recomendações práticas e 

aplicáveis às escolas e redes de ensino 

brasileiras. Essa área da FVC também tem 

como foco disseminar essas informações. Os 

resultados das investigações se transformam 

em um livro que reúne artigos científicos dos 

estudos e que são entregues gratuitamente às 

universidades públicas brasileiras. Edições 

especiais também são produzidas pela redação 

de Nova Escola e entregues gratuitamente a 

gestores e formuladores de políticas públicas. 

Hoje, o site fvc.org.br/estudos reúne, além dos 

trabalhos produzidos pela FVC, dezenas de 

pesquisas educacionais realizadas pelas 

maiores instituições do país. O interesse por 

esse material só tem crescido e o site é 

acessado por milhares de pessoas anualmente. 

É lançada a revista Gestão Escolar| Abril, 2009 

 

Desde seu primeiro número, Nova Escola traz 

informações sobre como melhorar a atuação de 

coordenadores pedagógicos e diretores 

escolares. Entretanto, havia a necessidade de 

uma publicação totalmente voltada aos 

gestores e que trouxesse periodicamente 

informações úteis para seu dia a dia. Para 

cumprir esse objetivo, a Fundação Victor 

Civita lançou Gestão Escolar. A publicação já 

nasceu como a segunda maior revista de 

Educação do país (Nova Escola é a primeira) e 

hoje contribui para o aperfeiçoamento do 

trabalho desses profissionais, essenciais para a 

melhoria da qualidade de ensino nas escolas 

brasileiras. 

Fonte: http://www.fvc.org.br. 

 

Conforme divulgado no site do próprio Grupo Abril, a revista Nova Escola é 

considerada a maior revista mensal do país e principal publicação sobre educação. 

Segundo dados da empresa, o periódico chega a 97% das escolas brasileiras. Em todas 

as suas edições, ela traz, em suas páginas impressas e diariamente em sua página na 

internet, práticas educacionais de sucesso e os conteúdos mais relevantes na esfera da 

educação em seus níveis infantil até o final do ensino fundamental. O grupo afirma 

http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/
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ainda que 76% dos leitores dizem ter mudado sua prática em sala de aula por causa de 

uma reportagem da Nova Escola. 

Junto com a publicação da Nova Escola, está a revista Gestão Escolar, também 

voltada para a área de educação. Foi criada em 2009 e é considerada a segunda maior 

revista de educação do país a única voltada para os profissionais atuantes na área de 

gestão escolar, diretores de escola, coordenadores educacionais.  Nessa esteira de 

produtos de mídia do Grupo Abril que tem a educação como foco, estão ainda as 

edições especiais das revistas citadas e a página na Nova Escola na internet.  

As edições especiais trazem pesquisas recentes na área de educação e 

orientações para o trabalho dos professores na escola. São ensinamentos que aparecem 

sob diversas formas, como reportagens, entrevistas, exemplos de sucesso, cartas de 

leitores sobre diferentes conteúdos. Esses assuntos recebem o tratamento de 

especialistas do país, que sempre estão com seus rostos estampados nas páginas da 

Nova Escola, alguns são como parceiros, consultados frequentemente, dependendo das 

questões com que trabalhem. Essa equipe de especialistas é responsável por aprofundar 

os conteúdos e temas que a revista considera como mais importantes para professores, 

gestores escolares e gestores públicos. No ar desde 1999, o sitenovaescola.org.br surge 

acompanhando os avanços tecnológicos vividos na época e atua como mais um canal de 

comunicação dos discursos já propagados pela forma impressa de Nova Escola. No site 

são encontrados recursos pedagógicos, como inúmeros planos de aula para todas as 

disciplinas, além de rico leque de recursos multimídia: vídeos, infográficos e jogos 

online com informações detalhadas sobre os principais conteúdos curriculares e teorias 

educacionais. Tanto nos números impressos da revista quanto em sua página na internet, 

é possível encontrar depoimentos de leitores, nos quais afirmam que ambos os veículos 

contribuem para o planejamento de suas aulas, para resolução de problemas vividos na 

escola ou em sala de aula, agradecendo por alguma informação que até então lhe era 

desconhecida, ou mesmo elogiando alguma reportagem que ajudou o leitor a rever sua 

ação pedagógica.  

 

 

 

Figura 2Bullying tem solução : Histórias de sucesso e orientações  
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Fonte: site da revista Nova Escola <www.revistaescola.abril.com.br>. 

 

 

 

Figura 3 - Conteúdos do site: combate ao bullying; planos de aula; recursos 

multimídia; palavras dos especialistas 

 

Fonte: site da revista Nova Escola <www.revistaescola.abril.com.br>. 

 

Pesquisas desenvolvidas do ponto de vista dos Estudos Culturais analisam a 

revista Nova Escola como artefato cultural da mídia disseminador de conhecimentos, de 

http://www.revistaescola.abril.com.br/
http://www.revistaescola.abril.com.br/
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“verdades” e, consequentemente, de formação e conformação de sujeitos. Entre esses 

estudos, destacamos o trabalho de Marzola (2004), instigante pesquisa intitulada Os 

sentidos da alfabetização na revista Nova Escola. Nesse estudo, a autora traz como 

problemática a relação dos discursos produzidos e postos em circulação pela revista 

Nova Escola e a produção de identidades profissionais. Segundo a autora, “o discurso 

da revista constitui, assim, identidades profissionais com os quais seus leitores e leitoras 

procuram se identificar e, com isso, ver reconhecidas suas posições” (MARZOLA, 

2004, p. 94). Este estudo nos dá subsídios para conceber a revista como uma ferramenta 

pedagógica para seus inúmeros leitores, docentes ou não, que tomam como verdade seus 

dizeres sobre os mais variados temas, recorrentes no cotidiano educacional, e organizam 

suas ações em torno das informações ali encontradas, como se alcançassem oásis em 

meio a um deserto. 

 

Figura 4-depoimentos de leitores que estão além da escola 

 

Fonte: Nova Escola, nº 212, maio de 2008. 

 

Não é difícil reconhecer de onde vem todo esse sucesso de uma revista que se 

tornou popular falando de educação. Ele está associado ao fato de que a revista 
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responde a alguns anseios dos professores em exercício da docência e que têm como 

preocupação maior o que pode ser feito em sala de aula, que recursos podem ser usados, 

maneiras fáceis e criativas de abordar certos conteúdos. E a Nova Escola atende a essas 

inquietações com uma linguagem próxima da realidade dos docentes, com uma 

comunicação sedutora, evitando, muitas vezes, expressões acadêmicas mecanizadas no 

discurso científico.  A revista atinge facilmente seu público por valorizar  

 

uma linguagem mais próxima do discurso do cotidiano escolar (ao invés do 

jargão acadêmico), [...] mecanismos discursivos de envolvimento do leitor ou 

da leitora, uma apresentação gráfica que inclui ilustrações e outros recursos 

além do texto escrito, e [...] a invocação da referência “caminho de 

atualização constante”. (COSTA E SILVEIRA, 2006, p. 21 e 22). 

 

Assim, dispositivos midiáticos que se utilizam de tais mecanismos têm a 

capacidade de chegar aonde a escola ou as instituições acadêmicas não chegam. 

Contudo, convém reafirmar que não somos inoperantes na relação com as ações dos 

meios de comunicação.  Como diz Rocha (1995), “os meios de comunicação vão buscar 

qualquer um em toda parte [...] com singeleza radical que liga o estranho e a diferença 

nas bem tecidas teias de códigos comuns [...] [nas quais] experimentamos participação 

compulsória.”. (AMARAL, 2004, p. 161 apud ROCHA, 1995, p.34). 

Dessa maneira, entendemos que, na relação do processo de significação do 

discurso midiático e seu papel na fabricação de sujeitos e formas de viver em sociedade, 

não somos meros coadjuvantes, temos também um papel a desempenhar, pois nos 

relacionamos todos os dias, o tempo todo, com vários dispositivos culturais como a 

Nova Escola, e, em muitos casos, não abrimos mão dessa relação. Se usamos, não 

podemos deixar de ter o último modelo de celular, ou, se simplesmente não podemos 

sair de casa sem ele, se vamos a livrarias no tempo livre, ou ao cinema, peças de teatro, 

se nos utilizamos no cotidiano das comodidades que os avanços tecnológicos podem 

nos proporcionar, enfim, na medida em que estabelecemos por menos que seja uma 

relação com tais artefatos culturais de nosso tempo, somos capturados por eles mas 

temos nossa parcela s deixar capturar e sermos interpelados  nossas formas de vida. 
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4 MODELO ANALÍTICO PARA UMA ANÁLISE CULTURAL DO 

DISCURSO SOBRE BULLYING 

 

O caminho metodológico para a investigação sistematizada neste texto 

dissertativo, tal como já apresentamos com o modelo análitico no capítulo anterior, é 

constituído a partir da convergência entre o modo de problematizar a cultura pelos 

Estudos Culturais e o modo de problematizar o discurso na análise arqueológica 

foucaltiana. Esse modelo analítico tem como fonte os estudos qualitativos e a 

perspectiva cultural de inspiração pós-estruturalista.  

Os elementos do mapa teórico que utilizamos para problematizar o bullying na 

escola como uma formação discursiva nos levam a compreender como a convergência 

entre discurso e cultura pode ser produtiva para compreendermos a rede discursiva que 

foi sendo construída e disseminada junto a educadores/as nas escolas e à comunidade 

em geral. 

Parece que há um fortalecimento de tratar as questões no campo das Ciências 

Humanas e Sociais, levando em conta os aspectos da cultura e do discurso. De acordo 

com Melucci (2005, p.33), em sua reflexão sobre pesquisa qualitativa e cultura, uma das 

principais características da redefinição epistemológica na pesquisa social é a 

centralidade da linguagem, isto é, tudo que é dito estende-se a alguém em determinado 

lugar e em relação ao conhecimento. Ou seja, é por meio da linguagem que damos 

sentido ao que fazemos e ao que somos culturalmente. A cultura aqui como o local de 

convergência do que se passa na vida.  

Se colocamos a linguagem em um lugar de destaque em nossas práticas, isso 

implica dizer que não há, portanto, uma linguagem única, e consequentemente essas 

várias linguagens interpretam a realidade de maneiras diferentes. Dessa forma, para o 

desenvolvimento da pesquisa empreendida, foi feito um esforço de análise do discurso 

sobre o bullying na Revista Nova Escola, buscando traduzir os sentidos produzidos, tal 

como nos diz Melucci, de uma linguagem para outra. 

Seguindo tal caminho, este estudo não tem por pretensão dar ênfase a estruturas 

fechadas, a processos rígidos de significação do mundo social, pois este modo de 

pensamento, como escreve Peters (2000, p. 28) não deve “ser utilizado para dar 

qualquer ideia de homogeneidade, singularidade ou unidade.” Para Silva (2000, p. 93), 
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“o processo de significação é incerto, indeterminado e instável.” Uma pesquisa nessa 

corrente de pensamento entende que os fatos são socialmente construídos e 

interpretados a despeito da realidade em si, o que aumenta o caráter mutável da 

construção dos sentidos que damos às coisas. 

 Esse enfoque tem sido desenvolvido no discurso pós-estruturalista, vertente que 

emerge em um cenário no qual há fortes críticas aos pressupostos estruturalistas, 

especialmente ao modo de estudo rigoroso dos fenômenos sociais. Os estudos no 

contexto do discurso pós-estruturalista, embora não rompam bruscamente com os 

procedimentos de análise estruturalista, modificam certos métodos de tal vertente e 

mantêm o foco na formação dos processos linguísticos e discursivos, mantendo o 

destaque na linguagem, que já era a preocupação do pensamento estruturalista. Nesse 

sentido, o pós-estruturalismo pode ser compreendido, nas palavras de Peters (2000, p. 

29), como um “movimento de pensamento [...] que corporifica diferentes formas de 

prática crítica [...] é decididamente interdisciplinar, apresentando-se por meio de 

diferentes correntes”.  

Esse modo de acolher os processos linguísticos e discursivos tem sido expresso 

tanto no modo analítico dos Estudos Culturais como na analítica do discurso 

foucaultiana, tal como já indicamos no capítulo anterior. Para as próximas seções deste 

capítulo, vamos apresentar de forma mais detalhada o caminho investigativo que 

elegemos, o qual nos permite uma análise cultural da formação discursiva do bullying 

na escola, tendo como lugar de enunciação a Revista Nova Escola.  

 

4.1 Os Estudos Culturais e análise cultural 

 

 A emergência do que se reconhece como análises culturais remete àsegunda 

metade do século XX,  associada à crítica à teoria cultural hegemônica, afirma Costa 

(2010). Para a autora, já há uma sistematização na literatura no campo dos Estudos 

Culturais sobre as contribuições dessas análises com realce para as possibilidades de 

ampliação de noções como educação, pedagogia e currículo; da desnaturalização dos 

discursos; da visibilidade de dispositivos disciplinares e da amplificação das discussões 

no campo da identidade, diferença e subjetivação (Costa, 2010). 
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Do ponto de vista metodológico, os Estudos Culturais não têm nenhuma 

metodologia exatamente conformada, ou seja, não há referência a nenhum tipo de 

análise, seja estatística, etnometodológica ou textual específica desse campo. “Sua 

metodologia, ambígua desde o início, pode ser mais bem entendida como uma 

bricolage” (NELSON; TREICHELER; GROSSBERG, 1995, p. 9).  

Segundo Carvalho (2014), esse posicionamento em relação aos aspectos 

metodológicos reflete a importância da relação entre os problemas de pesquisa e o 

contexto no qual os problemas emergem. Chama a atenção também para os limites, 

riscos da possibilidade de “associação a múltiplos métodos, seja pelas dificuldades em 

relação à ação dos sujeitos, seja pelo comprometimento com o rigor necessário na 

produção de conhecimentos” (CARVALHO, 2014, p. 20). 

Contudo, como já indicado, praticadas nos Estudos Culturais, as análises 

culturais tornam visíveis alguns aspectos das relações estabelecidas no cotidiano dos 

sujeitos que não são consideradas em análises tradicionais, tal como nos diz Wortmann 

(2007). A referida autora traz elementos de tal campo importantes para o trabalho de 

análise que optamos em fazer e confirma a possibilidade da convergência entre a 

problematização da cultura e do discurso ao defender, no que concerne às análises 

culturais, o estudo das relações entre linguagem, representações,produções de 

significado e discursos. Wortmann (2007, p. 75) escreve que, por meio delas, é possível 

equiparar textos de jornais, revistas e outras produções da cultura de massa, a textos 

literários e científicos, no sentido de “afirmar que em qualquer um deles, há 

representações produzidas apartir de significados que circulam na cultura.” Nesse 

sentido, entendemos que essas produções fabricam e fazem circular discursos que são 

significados culturalmente.  

De forma mais objetiva, elas traduzem a análise cultural, considerando as formas 

textuais e visuais com as quais se descrevem, representam grupos culturais e podem ser 

em um texto, uma pintura, uma fotografia. O que importa é a expressão material como 

significante (SILVA, 2000, p. 97).  

 

4.2 O caminho metodológico das regras do discurso 

O nosso caminho metodológico, tal como estamos apresentando, procura 

intercambiar os Estudos Culturais e a análise de discurso no ponto de vista de Michel 

Foucault, como principais eixos teóricos e metodológicos, considerados fundamentais 
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para nos ajudar a investigar as condições de possibilidade dos discursos produzidos pela 

mídia educativa sobre bullying.  

Em relação à problematização do discurso, desenvolveremos nossas análises por 

meio de uma aproximação com algumas noções dos estudos desenvolvidos por Foucault 

sobre discurso e sistematizados nos textos Arqueologia do Saber (2012) e A Ordem do 

Discurso – aula inaugural do no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 

1970 (2009). Para essa aproximação com análise arqueológica do discurso, essas 

leituras foram importantes para compreendermos as principais noções e, principalmente, 

a forma de problematizar de Foucault (2012) e as reflexões de Carvalho (2008). 

Foucault nos apresenta a Análise arqueológica do discurso como “nada além e 

nada diferente de uma reescrita: isto é, na forma mantida da exterioridade, uma 

transformação regulada do que foi escrito. Não é retorno ao próprio segredo da origem; 

é a descrição sistemática de um discurso-objeto”. (FOUCAULT, 2012, p. 171).  

Sobre o uso da arqueologia enquanto método de análise do discurso, Foucault 

(2012, p. 169) esclarece que a arqueologia busca definir os próprios discursos enquanto 

práticas que obedecem regras. E que a questão da arqueologia é “definir os discursos em 

sua especificidade; mostrar em que sentido o jogo das regras que utilizam é irredutível a 

qualquer outro; segui-los ao longo de suas arestas exteriores para melhor salientá-los.” 

(FOUCAULT, 2012, p. 170). “O jogo de regras é o que estabelece o discurso e está 

intrínseco ao próprio discurso.” (CANDIOTTO, 2010). 

Dentre as noções-chave dessa perspectiva, selecionamos duas: discurso e 

formação discursiva. A noção de discurso como prática que forma sistematicamente os 

objetos de que fala e como prática que constrói “efeitos de verdade” (FOUCAULT, 

2012). Lembramos aqui que efeitos de verdade nessa perspectiva estão relacionados não 

como verdade em si, mas como vontade de verdade, aos efeitos de poder do 

conhecimento. Fischer (1997) ressalta que odiscurso em Foucault remete a um conjunto 

de enunciados apoiados numa formação discursiva. Por sua vez, essa formação reflete 

“um sistema de relações que funciona como regra, prescrevendo o que deve ser dito 

numa determinada prática discursiva” (FISCHER, 1997, p. 64).  

Segundo Carvalho (2008, p. 191), tal análise é uma possibilidade metodológica 

para abordar “questões situadas nos lugares e não lugares onde se dá a ação educativa.” 

Tomando o campo da educação como um “campo cujas ações normativas estão 

associadas a processos de produção de identidades culturais e sociais” (CARVALHO, 
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2008, p. 192), visamos construir uma maneira de elucidar como se ergue o discurso da 

mídia pedagógica sobre bullying. 

O que, de fato, Foucault propõe, diz Carvalho (2004), no que se refere à análise 

e considerando essas noções, é que se produza uma análise que dê conta de um olhar 

problematizador para uma determinada formação discursiva, isto é, colocar a formação 

discursiva em questão, retomá-la como uma prática discursiva. Ao se tratar como 

prática discursiva, remete-se às regras de formação do discurso. 

Foucault (2012, p. 60) ressalta que “essas regras de formação definem não a 

existência muda de uma realidade, não o uso canônico de um vocabulário, mas o regime 

dos objetos”. Uma formação discursiva é produzida nesse sentido num entrelace de 

relações entre objetos, conceitos, escolhas teóricas e modalidades de enunciação.  

As regras do discurso são mecanismos de controle que determinam as condições 

de existência dos diversos elementos que compõem uma formação discursiva, 

controlando o que pode e o que não pode ser dito em um dado momento histórico, 

definindo, assim, a identidade de uma formação discursiva (CARVALHO, 2008, p. 

201). 

Dessa forma, tomando os enunciados sobre bullying nos discursos da revista 

Nova Escola como uma formação discursiva, este trabalho se propõe a analisar como a 

relação entre esses elementos determinou tal formação discursiva, considerando suas 

características singulares, individuais.  Nesta perspectiva, o que esta análise pretende, 

buscando inspiração no pensador francês, é mostrar “como uma sucessão de 

acontecimentos pode, na própria ordem em que se apresenta, tornar-se objeto de 

discurso, ser registrada, descrita, explicada, receber elaboração em conceitos e dar a 

oportunidade a uma escolha teórica. ” (FOUCAULT, 2012, p. 204).  

Ao analisar os discursos na abordagem arqueológica, consideramos que seus 

elementos de regulação, suas regras de formulação se configuram como práticas que 

sistematicamente constituem os objetos a que se referem. Tais práticas se constituem, 

então, como práticas, que, “na sua efetividade e regularidade, condicionam teorias; 

formam os objetos de que falam e os sujeitos que discorrem sobre os objetos, de modo 

que nas descrições históricas do arqueólogo [...] ambos ocupam posições e funções 

derivadas no quadro das regularidades das formações discursivas ou não discursivas de 

cada época.” (CANDIOTTO, 2010, p. 40).  
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A análise arqueológica do discurso parte do princípio de conhecer como o 

discurso se constitui, observando características homogêneas e contraditórias que se 

posicionam tanto interna quanto externamente ao próprio discurso. Do ponto de vista 

das regras do discurso enquanto mecanismos que controlam o que pode e o que não 

pode ser dito no discurso da revista Nova Escola sobre bullying, a análise seguirá o 

caminho das seguintes categorias elencadas por Foucault: regra de atribuição dos 

objetos de saber do discurso; regras de distribuição dos modos de enunciação do 

discurso; regras de afiliação teórica da formação discursiva; regras de normalização de 

identidades.  

Para essa análise, elaboramos um quadro das regras do discurso, inspirado nos 

quadros de análise de Carvalho (2004) em sua tese de doutorado. 

 

QUADRO 3 - REGRAS DO DISCURSO SOBRE BULLYING DA REVISTA NOVA ESCOLA 
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A regra de atribuição dos objetos de saber do discurso é que define as condições 

de surgimento do objeto, que mostra o seu regime de existência enquanto objeto de 

discurso (FOUCAULT 2012, p. 50). Para compreender como essa regra condiciona o 

surgimento do objeto de saber, é preciso considerar o campo de emergência dos objetos, 

as instâncias de delimitação e as grades de especificação dos mesmos, por sua vez, a 

relação que se dá entre esses elementos característicos do objeto. Para este trabalho, nos 

dedicaremos ao estudo das instâncias de delimitação e das grades de especificação. 

Para a análise das instâncias de delimitação, é preciso voltar o olhar para “os 

diferentes estamentos sociais que designam, nomeiam ou instauram os objetos”, como 

diz Castro (2009, p. 178). Ou seja, verificar os campos discursivos, as instâncias sociais 

que delimitam o objeto. No tocante às grades de especificação, o que será visto é a 
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relação que se estabelece entre as distintas instâncias e seus “objetos”. Sobre as grades 

de especificação, Foucault (2012, p. 51) diz que “trata-se dos sistemas segundo os quais 

separamos, opomos, associamos, reagrupamos, classificamos, derivamos” as diferentes 

formas de especificação do objeto do discurso. 

As regras de distribuição dos modos de enunciação do discurso, “referem-se às 

relações de poder/saber/ser associadas a quem fala, de onde fala e da importância social 

do discurso” (CARVALHO, 2004, p. 297). Para entender melhor essas regras, serão 

observadas as seguintes questões: o status de quem fala; o lugar institucional, o lugar de 

onde vem o discurso; e a posição do sujeito. Na análise proposta por Foucault, tais 

elementos se constituem em um conjunto de regras que permitem o relacionamento de 

diversas modalidades enunciativas. 

O primeiro elemento a ser analisado dentro das regras de distribuição do 

discurso é verificar quem fala no campo do discurso sobre bullying da revista Nova 

Escola. Queremos evidenciar, à luz de Foucault (2012, p. 61), o “status do indivíduo 

que detém o direito regulamentado ou tradicional, definido juridicamente ou aceito 

espontaneamente, de pronunciar determinado discurso.” Ou ainda, analisando o status 

do sujeito, podemos observar, como ressalta Fisher (1996, p. 110), “Qual a sua 

competência? Em que campo de saber se insere? Qual seu lugar institucional? Como 

seu papel se constitui juridicamente? Como se relaciona hierarquicamente com outros 

poderes além do seu? Como é realizada sua relação com outros indivíduos no espaço 

ocupado por ele?”. Nesse sentido, o que está em foco, neste momento, não é o sujeito 

em si, e sim o exercício da sua função social e cultural, reconhecida pelas regras da 

sociedade. 

Seguindo Foucault, consideramos que o lugar institucional (onde o sujeito tem 

sua função social, com status que lhe permite proferir um dado enunciado) é onde 

obtém o discurso do falante, seu local de aparecimento. Quanto à posição do sujeito que 

profere o discurso, é definida pelas diversas situações que esse sujeito pode ocupar no 

circuito de informações sobre o objeto do discurso. A partir dessas ponderações, o 

discurso é percebido não como uma expressão de um sujeito em sua unidade. Mas, sim, 

como um fenômeno da descontinuidade do sujeito, da sua dispersão em diversas 

posições, lugares e status. 

Trazemos ainda para esta análise, seguindo os princípios da arqueologia de 

Foucault, a regra de afiliação teórica da formação discursiva. Dentro deste quadro, nos 
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interessam os campos teóricos que estrategicamente regulam os discursos. Como nos 

diz o autor, a questão agora é a formação de sistemas conceituais, as escolhas teóricas, 

as redes de conceitos e suas regras de formação (FOUCAULT, 2012, p. 77). Para isto, 

ele indica, como direcionamento da pesquisa, a determinação dos pontos de difração da 

formação enunciativa e a explicitação de uma economia da constelação discursiva. Os 

pontos de difração são pontos de divergência; assinalando-os, poderemos verificar a 

incompatibilidade entre objetos de saber do discurso que podem pertencer à mesma 

formação discursiva, mas que estão atribuídos a teorias diferentes. Na economia da 

constelação discursiva, pretendemos explicitar, segundo Foucault (2012, p. 79), “o 

papel desempenhado pelo discurso estudado em relação aos que lhe são 

contemporâneos e vizinhos.” O autor ressalta que essa relação entre o discurso 

observado e os que lhe são atuais pode ser de analogia, oposição ou de 

complementaridade a outros discursos, ou ainda, relações de delimitação recíproca, 

estabelecendo separações entre si, que caracterizam, distinguem os discursos. 

Por fim, por meio da análise arqueológica foucaultiana, trazemos para este 

quadro metodológico, as regras de normalização de identidades culturais da formação 

discursiva do bullying na revista Nova Escola. Trabalharemos com estas regras, 

partindo do pressuposto de que um discurso sobre uma forma de trabalhar uma temática 

dirigida a professores também está dizendo sobre quem é esse professor. 

De acordo com Larrosa (1994), no âmbito da educação, a função normalizadora 

das regras do discurso classifica e divide indivíduos tanto entre si quanto em seu 

interior, produzindo, segundo Carvalho (2004, p. 310), diversas maneiras de ser, de 

dizer, de andar, de relacionar-se dos indivíduos e grupos culturais. 

O estudo das regras de normalização de identidades nos permite entender como 

se dá a constituição do sujeito pedagógico professor em sua relação com a formação 

discursiva bullying da revista Nova Escola, da qual o professor é público-alvo e cujas 

temáticas a ele direcionadas fazem emergir não somente novas práticas, como também 

ma nova forma de ser sujeito docente. Nesse sentido, Larrosa (1994), analisa ainda que:  

O sujeito pedagógico aparece então como o resultado da articulação entre, 

por um lado, os discursos que o nomeiam, no corte histórico analisado por 

Foucault, discursos pedagógicos que pretendem ser científicos e, por outro 

lado, as práticas institucionalizadas que o capturam, nesse mesmo período 

histórico, isto é, aquelas representadas pela escola de massas. (LARROSA, 

1994, p. 52). 
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A normalização, em Foucault (2012), impede a distinção dos sujeitos e, sendo 

assim, atua como tecnologia que impõe homogeneidades. A partir dessas ponderações, 

podemos entender campo educacional e seus dispositivos enquanto um campo de ações 

fundamentalmente normalizadoras e homogeneizadoras de saberes e seres. 

A opção pela análise do bullying, nesse caminho investigativo associado à 

análise do discurso na perspectiva foucaultiana, nos atendepor ser um modelo analítico 

que se apropria da forma de tratar a cultura nos Estudos Culturais como um sistema de 

significação e a forma de problematizar o discurso em Foucault, convergindo, portanto, 

em um análise cultural do discurso sobre bullying. 

 

4.3 O arquivo: A revista Nova Escola, a revista que ensina 

 

Seguindo o conceito de Foucault sobre análise de discurso, que compõe nosso 

principal embasamento metodológico para os processos analíticos desta proposta de 

estudo, apresentamos, neste momento, o que constitui nosso arquivo de análise, o 

produto cultural de mídia impressa, a Revista Nova Escola. Contudo, queremos ressaltar 

o conceito de arquivo em Foucault, no intuito de iniciar a fundamentação da escolha 

deste acervo de enunciados como nosso campo de análise. O arquivo em Foucault é: 

 

[...] de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento 

dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é, também, o 

que faz com que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em 

uma massa amorfa, [...] ele é o que faz com que não recuem no mesmo ritmo 

que o tempo, mas que brilham muito forte como estrelas próximas que 

venham até nós, na verdade de muito longe, quando outras contemporâneas 

já estão extremamente pálidas. (FOUCAULT, 2012, p. 158). 

 

O arquivo é para este estudo, como nos mostra Foucault, o que nos aproxima do 

que está dito. Coloca-nos à frente da organização sistemática dos enunciados, bem como 

do funcionamento desse sistema. O arquivo não só nos aproxima dos enunciados, nos 

mostra também como eles estão postos, como se formam e se transformam e funcionam. 

Nesse sentido, “[...] o arquivo define um nível particular: o de uma prática que faz 

surgir uma multiplicidade de enunciados como tantos acontecimentos regulares, como 

tantas coisas oferecidas ao tratamento e à manipulação.” (FOUCAULT, 2012, p. 159). 

A Nova Escola é compreendida como um periódico pedagógico bastante popular 

entre a classe docente; é, sem dúvida, o veículo de comunicação e informação dirigido a 

um público profissional específico mais conhecido e amplamente divulgado e 
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distribuído, tendo forte subsídio do governo e ainda sendo comercializada pelos meios 

convencionais. Como já explicitado no segundo capítulo deste texto dissertativo, a 

revista Nova Escola tem grande aceitação entre o seu público-alvo, os professores, e 

consequentemente, potencializando forte impacto sobre suas práticas. 

Para manter seu status de popularidade entre seu público, a cada ano, a revista 

vem atualizando seu formato, introduzindo novos elementos gráficos, que vão se 

tornando cada vez mais atrativos para o público. Como um produto midiático de 

consumo, desde a sua criação, a revista se constituiu como um importante recurso para o 

exercício da atividade docente. 

Temos a compreensão de que o consumo de produtos de mídia tem impacto na 

vida cotidiana das pessoas; existe uma centralidade dos artefatos culturais na construção 

de visões de mundo e de sujeitos. No caso da Nova Escola, como já dito anteriormente, 

a revista produz ensinamentos que são como pedagogias para o seu público leitor. Os 

seus discursos formam sujeitos, que são também sujeitos da educação, sujeitos atuantes 

no contexto escolar. 

Por isso, neste estudo, a Nova Escola é tratada como um artefato cultural de 

mídia, cujo consumo por uma classe profissional de ampla dimensão demográfica 

ocasiona a produção de significados diversos e identidades, no contexto deste trabalho, 

identidades profissionais.  

No tocante à construção do corpus de análise, Bauer e Aarts (2008), ao 

apontarem algumas definições de corpus, entre elas, coleção completa de textos, 

coleção finita de materiais, destacam “a natureza proposital da seleção, e não apenas de 

textos, mas também de qualquer material com funções simbólicas. Esta seleção é, até 

certo ponto, inevitavelmente arbitrária [...] tem prioridade o exame minucioso da 

seleção.” (BAUER; AARTS In: BAUER; GASKELL (Ed.), 2008, p. 45). 

Para o trabalho com análise arqueológica da revista Nova Escola, elegemos para 

compor o corpus nesse arquivo, exemplares publicados no período que compreende os 

anos de 2008 a 2011, período em que o tema bullying ganha corpo nas discussões no 

campo da Educação e em sua produção científica. Entre as publicações observadas, 

foram selecionados oito exemplares da revista que trazem em posição de destaque 

reportagens sobre bullying e outros temas relacionados.  

 



81 

 

 

anos de 2008 a 2011, período em que o tema bullying ganha corpo nas discussões no 

campo da Educação e em sua produção científica. Entre as publicações observadas, 

foram selecionados oito exemplares da revista que trazem em posição de destaque 

reportagens sobre bullying e outros temas relacionados.  

 

 

 

 

Corpus: edições que abordam o bullying  e temas correlatos e o canal 

Bullying tem solução  no site da revista  

 

Figura 5- edições que abordam o tema bullying e temas correlatos  

 

 

Como um arquivo complementar de análise, fizemos também uma breve 

incursão no site da revista onde se encontra o canal Bullying tem solução, no qual o 

leitor pode encontrarinformações gerais sobre o assunto, voltadas para os educadores. 

São perguntas e respostas, entrevistas, explicações de especialistas, relatos de 

experiências de sucesso no combate ao bullying.  

 



82 

 

 

 

Figura 6 – Canal Bullying tem solução hospedado no 

endereço<http://revistaescola.abril.com.br/bullying/> 

 

 

 

Consideramos este material, em virtude de ele ser citado nas páginas impressas 

da revista, como um espaço dedicado exclusivamente ao tema, reunindo, além do 

material já citado, dicas e exemplos do que a escola pode fazer para resolver o 

problema. Dessa maneira, compreendemos este material como elemento importante na 

construção do nosso arquivo para análise da formação discursiva bullying. 

 

 

 

 

 

http://revistaescola.abril.com.br/bullying/
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5 AS REGRAS DE FORMAÇÃO DO DISCURSO BULLYING NA REVISTA 

NOVA ESCOLA 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise das regras do discurso sobre o bullying 

na escola na Revista Nova Escola. Essa análise teve inspiração no modo de tratar o 

discurso por Foucault (2012), em sua proposição analítica do discurso, nomeada de 

Arqueologia, e na análise cultural advinda do campo dos Estudos Culturais. 

Inicialmente recorremos ao próprio Foucault (2009) para nos lembrar de 

algumas decisões que são necessárias antes de iniciar os processos de análise desse 

discurso. Em sua aula inaugural, em 1970, no Collège de France, divulgada no livro A 

ordem do discurso, Foucault afirma que “o discuro é um jogo de escritura, de leitura” 

(p. 49) e também que para a compreensão do discurso é preciso “questionar nossa 

vontade de verdade; restituir ao discurso seu caráter de acontecimento; suspender, 

enfim, a soberania significante” (p. 51). Em outras palavras, nesse processo de análise, é 

preciso mudar o olhar para o discurso e para o que está à sua volta, práticas, instituições, 

sujeitos, elementos diversos, sejam discursivos ou não, que se relacionam e compõem o 

próprio discurso objeto. 

Entendendo a questão do discurso sob essas orientações, podemos proceder com 

nossa análise com consciência de que o que estamos fazendo é uma aproximação com o 

método foucaultiano, considerando algumas de suas categorias analíticas. Nos 

inspiramos nele para entender o funcionamento das regras que fazem o bullying ser, no 

nosso entendimento, um discurso na rede discursiva do campo da educação. E, para 

entender o funcionamento dessas regras, sabemos que é preciso observar 

especificamente alguns aspectos que marcam a arquitetura de um discurso. Para tanto, 

percorremos o percurso das regras de formação que são 

 

as condições a que estão submetidos os elementos dessa repartição (objetos, 

modalidade de enunciação, conceitos, escolhas temáticas). As regras de 

formação são condições de existência (mas também de coexistência, de 

manutenção, de modificação, e de desaparecimento) em uma dada repartição 

discursiva. (FOUCAULT, 2012, p. 47). 
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É importante dizer que a nossa aproximação com essas formulações do pensador 

francês nos conduziu ao tratamento analítico do bullying a partir da ideia de formação 

discursiva. Nesse sentido, nos interessa compreender os diversos elementos como 

regularidade entre os objetos, tipos de enunciação, os conceitos, escolhas temáticas. 

Considerando essas correlações entre tais elementos, apresentaremos a análise das 

regras do discurso, atendendo algumas das categorias elencadas por Foucault: regra de 

atribuição dos objetos de saber do discurso; regras de distribuição dos modos de 

enunciação do discurso; regras de afiliação teórica da formação discursiva; e as regras 

de normalização. Abordamos essa última regra, inspirada na adaptação do estudo das 

regras na análise foucaultiana por Carvalho (2004). 

Entendemos que as regras de formação são produzidas no interior da formação 

discursiva e, ao mesmo tempo, constroem a identidade de uma formação discursiva, no 

tocante às condições de existência, coexistência com outros discursos, continuidade, 

descontinuidade e desaparecimento de cada elemento discursivo. Em outras palavras, 

como diz Carvalho (2004, p. 286) 

 

[…] as regras são intrínsecas ao discurso e são produzidas num 

imbricado de relações de diferentes domínios em que se dá a função 

enunciativa. Nesse sentido, tais regras são produzidas na formação dos 

objetos, nos sistemas conceituais, nas formas de enunciação e nas 

escolhas teóricas.  

 

Em concordância com tais postulações, analisamos o discurso bullying enquanto 

uma formação discursiva, um conjunto de enunciados que está sob o domínio de regras 

que estabelecem condições para existência desse discurso. As regras do discurso 

bullying na revista Nova Escola, sendo elas inseparáveis do discurso, têm, em sua 

funcionalidade, a ação de mecanismos de controle, que se estabelecem por meio de 

relações que conduzem o que é e o que não é permitido ser expresso no discurso 

bullying na revista Nova Escola.  

Em nosso corpus de análise, identificamos mecanismos de controle das regras 

do discurso bullying em cada uma das regras. Nas regras de atribuição dos objetos de 

saber, por meio de escolha de objetos, levantamento da gramática recorrente no 

discurso, observando se existem processos de admissão, exclusão e ressignificação de 

enunciados de outros domínios de saber; as regras de distribuição dos modos de 

enunciação do discurso, a partir do lugar institucional, do status e da posição do sujeito 
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na enunciação; as regras de afiliação teórica do discurso bullying, observando os 

elementos de outros domínios teóricos associados; e, por fim, as regras de normalização 

das identidades culturais também presentes e constituintes da formação discursiva 

bullying na revista Nova Escola.  

Lembramos que, em nossa análise, interessou-nos uma análise na qual se 

pretendesse identificar a rede de enunciados com objetos de conhecimento, formas de 

enunciação, temáticas e, ao mesmo tempo, uma ordem, posições de sujeitos, funções 

etc., se quisermos tratar o bullying na escola como uma formação discursiva. 

 

5.1 Os objetos de saber do discurso sobre bullying 

 

Os objetos de saber estão condicionados a um contexto no qual um discurso 

pode emergir e dependem de relações que se estabelecem entre diversas e diferentes 

dinâmicas sociais, econômicas, éticas, culturais. Destacamos, nesse sentido, uma 

situação específica no local onde o discurso do bullying é inserido – as redes sociais, 

blogs específicos, gerando o que se reconhece no campo discursivo do bullying na 

escola – o cyberbullying. Nesse contexto, novos objetos emergem como passíveis de 

conhecimento, outros são renomeados, excluídos. 

A emergência desse objeto de saber é contemporânea às sociedades atuais de 

forte sistema de comunicação e informação e ainda de fortalecimento de instituições 

como a escola para o processo de escolarização dos indivíduos. Ao mesmo tempo, só 

existem, em relação a outros objetos de saber identificados no discurso midiático da 

Revista Nova Escola: violência escolar, violência moral, indisciplina, desrespeito, 

preconceito, humilhação, discriminação, intolerância, perversões, ameaças, 

constrangimento, fobia escolar, socialização, planejamento escolar, déficit de atenção, 

doenças, entre eles, o próprio conceito de bullying adotado pela revista.  

Percebemos que tais objetos de saber emergem e, ao mesmo tempo, circulam nas 

instâncias de delimitação da psicologia, da psiquiatria, da medicina, da sociologia e da 

educação. Por meio de uma gramática7 específica que descreve os tipos mais comuns de 

agressões e xingamentos nas situações de conflito, identificamos termos que remetem a 

                                                           

7A gramática recorrente do discurso em questão está organizada no Quadro I (vide anexo), uma 

síntese dos objetos, conceitos e temas deste quesito de análise. 
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temáticas como sociabilidade dos sujeitos, corpo do ponto de vista estético, classe 

social, sexualidade e raça, pessoa com deficiência.  

Com efeito, a regra de atribuição dos objetos de saber do discurso é que define 

as condições de surgimento do objeto, que mostra o seu regime de existência enquanto 

objeto de discurso, de acordo com Foucault (2012). Analisar um discurso do ponto de 

vista de suas regras intrínsecas de formação, examinando essas regras em nível dos 

objetos de saber do discurso, é, segundo Machado (1982), definir os objetos 

“relacionando-os ao conjunto de regras que permitem formá-los como objetos de um 

discurso e constituem assim suas condições de aparecimento histórico.” 

No detalhamento da análise que apresentamos a seguir, vamos observar que os 

objetos não são constantes, nem tão pouco seu domínio de condições de emergência e 

existência, mas o que permanece constante é a relação desses objetos com os modos 

como aparecem e como podem ser delimitados, disciplinados, distribuídos e 

especificados dentro do conjunto discursivo (FOUCAULT, 2012). Eles não são as 

regras e, sim, como nos diz Machado (1982), são regulados em seu aparecimento e 

transformação possível. 

 

5.1.1 Gramática recorrente 

 

Como já indicado acima, no cenário discursivo que estamos analisando, 

encontramos uma gramática própria de formação dos objetos que condicionam o 

discurso da revista Nova Escola sobre bulllying como uma questão que deve ser 

pensada e discutida dentro das atribuições da escola. Essa gramática, no âmbito da 

educação no qual se insere o lugar de enunciação aqui analisado e por onde circulam os 

dizeres sobre bullying enquanto um eixo da violência na escola, é, por sua vez, 

construída a partir da seleção e ressignificação de objetos, conceitos e temas de outros 

campos de saber, como psicologia, sociologia, medicina, direito e a própria educação. 

Por outro lado, verifica-se que a gramática recorrente no discurso bullying é também 

gerada na dimensão da própria formação discursiva em questão. 

Sobre esse processo de ressignificação, seguindo Carvalho (2004), entende-se 

como um processo no qual se produzem formas particulares de falar do bullying. São 

dizeres próprios de outros campos discursivos que trazem suas marcas e criam formas 

de seleção dos objetos, seleção do que concerne ou não ao discurso bullying. Dessa 
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maneira, esses movimentos de seleção e ressignificação dessa teia gramatical 

proveniente de outros caminhos discursivos insere essa gramática no campo discursivo 

da educação e relaciona o bullying à construção de novas práticas e identidades no plano 

educacional. Percebemos nos enunciados analisados que o campo da educação 

constitui-se com um discurso próprio, mas também abraça um discurso como o bullying 

e seus objetos de saber selecionados e ressignificados.  

Nesse sentido, a fim de compreender como ocorrem esses processos de seleção e 

ressignificação de conceitos de outros campos de saber na formação dos objetos de 

saber do discurso sobre bullying da revista Nova Escola, analisamos enunciados desta 

composição discursiva, buscando evidenciar seus objetos de saber e como eles se 

erguem a partir de conceitos-chave e escolhas temáticas que têm origem em outros 

domínios teóricos externos ao campo educacional, que são neste campo selecionados, 

ressignificados, atribuídos, distribuídos, que se fundem aos objetos e conceitos dos 

domínios da educação, tais como, preconceito, discriminação, intolerância, violência, 

violência moral, provenientes do campo da sociologia. 

É o que podemos observar no recorte do site da Nova Escola, que divulga uma 

reportagem publicada também na revista impressa, onde o foco são as ações de bullying 

contra alunos com deficiência. Nesse exemplo, o bullying aparece como violência moral 

e física, e ainda em relação com a ideia de preconceito e falta de conhecimento sobre as 

deficiências, a reportagem aparece sob a égide do tema da inclusão, e como outros 

enunciados que figuram na revista, apresenta sugestões didáticas para lidar com o 

problema na sala de aula. 
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Figura 7- Conceito de violência moral contra alunos com 

deficiência

 

Fonte: <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/chega-omissao-bullying-deficiencia-preconceito-

prevencao-necessidades-educacionais-especiais-518770.shtml>. Publicado em Nova Escola, n  228, 

Dezembro 2009. Título Original: Chega de Omissão. 

 

Percebem-se conceitos como doenças, transtorno do pânico, depressão, 

perversões, fobia escolar, que são provenientes dos campos da medicina e da 

psicologia. Observamos a associação do próprio conceito de bullying e suas variações 

para cyberbullying,bullying homofóbico, por exemplo, com questões comportamentais e 

culturais que fazem parte desse leque de termos que se abre nos campos da psicologia e 

da sociologia principalmente.  

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/chega-omissao-bullying-deficiencia-preconceito-prevencao-necessidades-educacionais-especiais-518770.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/chega-omissao-bullying-deficiencia-preconceito-prevencao-necessidades-educacionais-especiais-518770.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes-impressas/228.shtml
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São objetos, conceitos e temas que são incorporados pelas práticas do cotidiano 

escolar por meio da fala de especialistas e dos conteúdos veiculados pela revista Nova 

Escola, formando uma gramática específica do discurso bullying que circula livremente 

entre os domínios da educação.  

Na figura a seguir, destacamos uma reprodução da página inicial de uma 

reportagem sobre o cyberbullying, ou violência virtual, como é nomeada na chamada da 

reportagem. Trata-se de um desdobramento do bullying que acontece nos espaços 

virtuais de relacionamento. A reportagem foi capa dessa edição da revista e apresenta o 

bullying sob o pano de fundo do uso das tecnologias para constranger os indivíduos. 

 

Figura 7 - Conceito de cyberbullying ou violência virtual 

 

Fonte: Revista Nova Escola nº 233 junho/julho 2010 
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Um recorte de um trecho desta reportagem (figura 8) nomeia o bullying por 

provocações, perversões, implicância e discriminação. A presença desses conceitos nos 

remete ao conjunto de enunciados que organizamos no capítulo inicial deste trabalho, 

como o bullying entre outras formas de violência e o bullying no contexto da 

diversidade cultural, que evidencia o bullying no jogo de relações com outras formas de 

compreender as situações de violência que envolvem ações discriminatórias e 

preconceituosas, e no contexto das relações no mundo virtual.  

 

Figura 8 - Bullying na escola: agressões, implicância, descriminação, imperfeições, provocações 

 

Fonte: Revista Nova Escola nº 233 junho/julho 2010. 
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5.1.2 Gramática recorrente e Instâncias de delimitação 

 

Para compreender como essa regra condiciona o surgimento dos objetos de 

saber, é preciso considerar, no campo de emergência dos objetos, as instâncias de 

delimitação e as grades de especificação dos mesmos, por sua vez, a relação que se dá 

entre esses elementos característicos do objeto. Para este momento do nosso estudo, nos 

dedicaremos ao estudo das instâncias de delimitação e das grades de especificação que 

nos ajudaram a entender, nos campos discursivos, de onde surgiram os objetos 

incorporados no discurso sobre bullying e, consequentemente, como tais objetos foram 

classificados, organizados, agrupados enquanto objetos sobre bullying da revista Nova 

Escola.  

Para a análise das instâncias de delimitação dos objetos de saber do discurso 

sobre bullying, ressaltamos, como já citado neste trabalho no capítulo anterior, seguindo 

Castro (2009, p. 178), que é preciso voltar o olhar para “os diferentes estamentos sociais 

que designam, nomeiam ou instauram os objetos”, ou seja, verificar os campos 

discursivos, as instâncias sociais que delimitam o objeto. 

Nesse sentido, entendemos que a formação dos objetos de saber depende dos 

desígnios das instâncias de delimitação dos mesmos. Tomando a formação discursiva 

bullying e seus objetos de saber, identificamos que tiveram suas delimitações 

especificamente no interior dos discursos dapsicologia, da sociologia, da medicina, e 

também no discurso pedagógico, do campo da educação, configurando-se em maioria 

como discursos provenientes das ciências humanas. No caso da delimitação dos objetos 

no discurso pedagógico, percebemos que os enunciados da revista, por ser um periódico 

do campo educacional, são textos voltados para um público especifico dessa área, onde 

os objetos são, portanto, submetidos a condições de existência próprias desse campo, 

como, por exemplo, um forte apelo de reflexão sobre a prática pedagógica na escola, 

indicações para o trabalho docente, bem como outras questões que terão maior destaque 

na análise das regras de normalização que serão tratadas mais adiante. 
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5.1.3 Grades de especificação 

 

No tocante às grades de especificação, trata-se de sistemas pelos quais são 

separadas, associadas, classificadas, reagrupadas as diferentes percepções culturais e 

sociais como objetos de saber do discurso sobre bullying da revista Nova Escola.  

Nesse sentido, identificamos os sistemas de especificação dos objetos no 

discurso bullying, observando enunciados destacados em algumas reportagens que 

trazem os xingamentos mais comuns nas práticas de bullying, ou seja, são objetos 

advindos de dentro do próprio discurso e que aparecem nesse cenário diretamente 

relacionados a diferenças com relação ao corpo, vida e história social e cultural dos 

indivíduos. Destacamos o corpo enquanto expressão da raça, da sexualidade, da 

estética. O negro, o gay, o gordo, o magro, o deficiente físico nos apontam também para 

a ideia trazida por Foucault de corpo assujeitado, supliciado, domesticado; a vida social 

e cultural dos indivíduos que expressa sua classe social, seus comportamentos, formas 

de ser e estar nas relações sociais, ou seja, o pobre, o nerd, o tímido, o pixaim, situados 

no discurso como xingamentos e atitudes de constrangimento entre os indivíduos, 

compõem a gramática singular de especificação de objetos que é construída a partir 

desse processo, ao passo que é também originada na própria formação discursiva do 

bullying. 

Na imagem a seguir, apresentamos um fragmento de reportagem da revista 

impressa com os destaques dados aos termos usados para xingamentos em situações de 

bullying virtual. Aqui percebemos que esses xingamentos fazem referências a temas da 

ordem da discriminação racial, sexual e também relacionada à estética do corpo que 

foge aos padrões naturalmente aceitos em sociedade.  

 

Figura 9 - Agressões verbais em destaque na revista: a gramática que atinge o corpo e os modos 

de ser e estar 
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Fonte: Revista Nova Escola nº 233, junho/julho 2010. 

 

Esses termos, que fazem parte, muitas vezes, do cotidiano da convivência entre 

crianças, seguem antigos padrões de reprodução cultural de discriminação e estão 

visivelmente destacados nas páginas da Nova Escola.  

Entendemos, assim, que as regras de atribuição dos objetos de saber do discurso 

sobre bullying na revista Nova Escola dão forma às condições de existência desses 

objetos. Como já citado, são as relações entre as instâncias de delimitação e as grades de 

especificação que condicionam o aparecimento desses objetos dentro da formação 

discursiva bullying, que atualmente já se constitui como um problema do campo da 

educação, sobre o qual se deve debruçar o saber pedagógico sob as mais diversas 

técnicas e didáticas, que se configuram também como práticas discursivas que ajudam a 

incorporar o discurso bullying e sua gramática, seus conjuntos de enunciados, objetos, 

conceitos-chave, instâncias de delimitação ao campo discursivo da pedagogia, como 

veremos mais adiante no quesito referente às regras de normalização. 

Mas convém ressaltar que é preciso ir para além dessas relações que são 

insuficientes para descrever o discurso. É preciso investir o olhar sobre relações 

discursivas mais complexas, pois, segundo Foucault (2012, p. 55), “o objeto não 
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preexiste a si mesmo, mas existe sob as condições positivas de um feixe complexo de 

relações.” Ele afirma ainda que tais relações são de ordem das instituições, dos 

processos econômicos e sociais, das formas de comportamento, sistemas de normas, 

técnicas, tipos de classificação, modos de caracterização que determinam não o objeto 

internamente, mas, sim, o que “é permitido aparecer, justapor-se a outros objetos, situar-

se em relação a eles, definir sua diferença, sua exterioridade”(FOUCAULT, 2012, p. 

55). São essas relações que determinam do que o discurso pode falar que trataremos na 

seção a seguir. 

 

5.2 Os modos de enunciação do discurso sobre bullying: status, lugar 

institucional, posição do sujeito 

 

Os modos de enunciação do discurso sobre bullying na escola que figuram na 

revista Nova Escola foram identificados por meio da fala de psicólogos, psiquiatras, 

pediatras, pesquisadores, professores, coordenadores, próprios alunos participantes, e 

diretora de educação especial, que indicam o status de quem tem autorização para falar 

na construção do discurso.  

Essa autorização social é dada a partir do lugar institucional que aparece como 

sendo o lugar acadêmico gerador do saber científico do especialista, o lugar da clínica; 

temos a mídia como difusora de informação e conhecimento a respeito do assunto; e a 

escola como o lugar onde ocorrem as agressões e também o lugar de intervenção sobre 

o problema.  

No tocante à posição do sujeito, situamos psicólogos, psiquiatras e 

pesquisadores como aqueles que assumem a posição de quem tem conhecimento para 

falar teoricamente, que categoriza, classifica, ordena, problematiza, enfim, que 

conceitua o bullying. Temos o professor e os profissionais em educação que estão na 

escola como os sujeitos que observam, conversam, acompanham os alunos, avaliam, 

fazem pareceres, transmite aos pais e especialistas, e que, atentos aos fatos, tomam 

providências no contexto do cotidiano. 

Diante do exposto, neste quesito que compõe o nosso quadro de análise das 

regras do discurso sobre bullying, evidenciamos os tipos enunciativos, as formas pelas 

quais um enunciado pode de apresentar, a fim de, nas palavras de Machado (1982, p. 

163), “deixar de lado a pretensão de caracterizar um discurso por um modo determinado 
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de enunciação”. O enunciado não se apresenta sob uma única forma – Foucault nos 

alertara que “não há enunciado que não esteja apoiado em um conjunto de signos”. 

Sendo assim, é necessário descrever essa relação, que é de coexistência entre as diversas 

formas sob as quais um enunciado aparece. Estamos tomando as categorias analíticas de 

Foucault como modalidades enunciativas.  

Para tanto, “seria necessário encontrar uma lei de todas essas enunciações 

diversas e o lugar de onde elas vêm” (FOUCAULT, 2012, p 60) e questionar, seguindo 

este autor, que relações existem entre as formas de enunciado de um discurso? Verificar 

por que uns e não outros, e quais encadeamentos e determinismos estão presentes, como 

se apoiam uns nos outros, de que maneira se colocam em disposição, em substituição, se 

sofrem transformações. Para isto, as modalidades de enunciação do discurso sobre 

bullying, são verificados, considerando o status de quem fala, o lugar institucional e a 

posição do sujeito que determinam respectivamente, quem fala, de onde fala e a posição 

social que o sujeito institucional ocupa nessa rede de informações. Esses elementos 

associados geram uma relação de poder-saber-ser no cerne da formação discursiva 

bullying. O detalhamento desses aspectos é apresentado a seguir.  

 

5.2.1 Status de quem fala 

 

No detalhamento da análise empreendida, que passamos a descrever, o primeiro 

elemento a ser verificado nessa regra de distribuição das modalidades enunciativas é o 

status de quem fala, quem profere, quem tem a palavra no discurso sobre bullying nas 

páginas da revista. Ou ainda, retomando Fisher (1996): Qual a sua competência? Em 

que campo de saber se insere? Como seu papel se constitui juridicamente? No sentido 

de responder a tais questões, o que está em foco, neste momento, não é o sujeito em si, 

mas, sim, o exercício da sua função social e cultural, reconhecida pelas regras da 

sociedade. 

Dessa maneira, quem fala no terreno discursivo do bullying, na materialidade do 

discurso pedagógico da revista Nova Escola, é o psicólogo ou o psicoterapeuta que em 

alguns momentos aparecem como especialistas no assunto, aqueles que se localizam em 

um campo que compreende saberes específicos, o campo da psicologia, compreendido, 

neste estudo, como uma das instâncias de delimitação da formação discursiva bullying, 

e compreendido também como o campo de onde emerge esse discurso, como é possível 
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verificar nos ditos e escritos elencados no primeiro capítulo desta pesquisa, a partir dos 

estudos destacados e principalmente da literatura empreendida sobre o tema, que nos 

revelam a força do campo de saber da psicologia, que coloca o sujeito 

psicólogo/psicoterapeuta em posição de autoridade para dizer o que é e o que não é 

bullying. Podemos ver esta relação no recorte de reportagem que destaca a fala de um 

pediatra especialista no assunto, e de uma psicóloga. Ambos são considerados os 

primeiros a pesquisar sobre o tema no Brasil. 

 

Figura 11 - O psicólogo, o pediatra: a palavra do especialista no discurso sobre bullying 

 

Fonte: Revista Nova Escola nº 233, junho/julho 2010. 

 

Seguindo na análise do estatuto de quem fala, temos ainda a figura do 

médico/pediatra e o psiquiatra do campo da saúde, outro campo que também detém 

poder e saber para pronunciar os enunciados do discurso bullying. No campo da 

educação estão os educadores em geral, sejam eles professores, gestores escolares, 

diretores de órgãos públicos de educação, pesquisadores (estes também de outras áreas 

de saber), dirigentes de ONGs, o advogado do campo jurídico. 

 Os sujeitos provenientes no campo da educação trazem o discurso pedagógico 

do bullying, pois são eles que, com seus saberes específicos, colocam o bullying no 

planejamento da escola, em suas práticas diárias, nas conversas com os alunos, na 

didática em sala de aula. A esse grupo de sujeitos é permitido o dizer pedagógico sobre 

bullying e exercê-lo enquanto prática discursiva, tendo em vista a função que 

desempenha na sociedade, que, seguindo as palavras de Carvalho (2004, p. 298), 
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“solicita ao educador a responsabilidade de socialização das regras sociais e culturais 

expressas nos discursos disciplinares recontextualizados no discurso pedagógico”. 

Percebemos essa relação no discurso da revista Nova Escola quando traz relatos de 

experiências pedagógicas de educadores, como uma professora que fala sobre o assunto 

em uma roda de conversa com a turma e afirma que bullying deve ser combatido por 

toda a equipe escolar. Outros dizeres reforçam nossa compreensão quando sujeitos de 

outras áreas de saber comentam a respeito do papel que o educador deve exercer frente 

à questão do bullying na escola, a exemplo do comentário de uma psicóloga que atribui 

aos educadores a tarefa de oferecer um ambiente escolar com respeito e harmonia8. Ou 

seja, é o educador que tem por função social possibilitar um ambiente propício ao 

desenvolvimento das crianças na escola ou em qualquer espaço social onde ele aplique 

seu saber fazer. 

 

5.2.2 Lugares Institucionais 

 

Sobre os âmbitos institucionais em que os falantes do discurso circulam, os 

lugares de origem de seus dizeres, são o espaço acadêmico, centros de pesquisa, quando 

se trata da fala de pesquisadores ligados a instituições de ensino superior, o jurídico, 

observando-se o pronunciamento de advogados, as clínicas, as organizações não 

governamentais, a mídia enquanto setor social produtor e disseminador de informações 

e opiniões, centros e cursos de capacitação para professores, setores de secretarias de 

educação, associações, e a escola, o lugar onde o discurso se legitima, se materializa, 

onde acontece. Na imagem a seguir, destacamos um fragmento do site da revista que 

traz uma entrevista com uma pesquisadora que fala a partir da instituição acadêmica, da 

universidade, e agrega ao bullyingum certo valor de saber científico. 

 

 

 

 

                                                           

8Os exemplos citados encontram-se em reportagem da revista Nova Escola sobre como lidar com o 

bullying contra alunos com deficiência, intitulada Chega de omissão (edição 228 de dezembro de 2009). 
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Figura 12 - Os lugares institucionais no discurso da Nova Escola sobre bullying 

 

Fonte: site da revista Nova Escola<http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-

adolescente/comportamento/forum-duvida-bullying-adriana-ramos-610555.shtml> 

 

Quanto às posições que esses sujeitos podem ocupar nos enunciados do discurso, 

elas são determinadas pela situação que é possível o sujeito ocupar em relação aos 

diversos grupos de objetos dessa rede de informações sobre bullying, impressas no texto 

midiático da revista Nova Escola. O educador (gestor, professor) figura nessa rede como 

aquele que está mais próximo do problema, é o sujeito que observa, aborda, conversa, 

que ensina, que toma determinadas providências com relações às práticas pedagógicas 

na escola. Do ponto de vista mais reflexivo e teórico, figuram o pesquisador, o 

especialista, o diretor de ONG, o coordenador de grupo de pesquisa, que, de certa 

maneira, produzem enunciados que orientam as práticas na escola. As posições do 

sujeito no discurso sobre bullying na Nova Escola são, em sua maioria, ocupadas por 

sujeitos que pensam o bullying e os sujeitos que são chamados à ação, como bem 

podemos observar neste destaque de reportagem. 

http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/forum-duvida-bullying-adriana-ramos-610555.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/forum-duvida-bullying-adriana-ramos-610555.shtml


99 

 

 

bullying na Nova Escola são, em sua maioria, ocupadas por sujeitos que pensam o 

bullying e os sujeitos que são chamados à ação, como bem podemos observar neste 

destaque de reportagem. 

 

 

Figura 13 - A posição do educador no discurso: observa, acompanha, planeja, fica atento 

 

 

Verifica-se, então, uma diversidade de status, de lugares institucionais e 

posições dos sujeitos enunciadores que se encadeiam, determinam, dispersam, 

construindo, assim, uma lei própria das diferentes modalidades enunciativas do 

bullying. Não há um só modo de enunciação no discurso sobre bullying na revista Nova 

Escola, porque, segundo Foucault (2012), todo um feixe de relações está em jogo, 

relações entre as funções sociais dos sujeitos, os espaços que legitimam seus discursos, 

as posições que desempenham de acordo com regime socialmente determinado, e o 

domínio dos objetos de que falam. Aqui, as diversas modalidades de enunciação, 

revelam a dispersão do sujeito em seus diversos status, lugares e posições ao praticar 
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um discurso, apontando para um cenário de descontinuidades que estão sob o 

funcionamento de regras, que continuam a ser explicitadas no decorrer deste capítulo. 

 

5.3 A afiliação teórica do discurso sobre bullying: os temas coexistentes, os 

pontos de difração 

 

Esta categoria de análise nos ajudou a identificar a coexistência discursiva9 do 

bullying, com quais enunciados ele conversa, que teorias se tocam e se afastam. Nesse 

cenário, na afiliação teórica na revista, o bullying coexiste com temas como violência, 

intolerância, socialização, inclusão, crime virtual, redes sociais, família, mostrando 

incompatibilidades com alguns quanto às formas de tratamento e modos de enunciação. 

Pudemos perceber também que, dentre os temas que se associam ao bullying,, alguns 

são excluídos no sentido de não serem problematizados pela revista, como as questões 

de gênero, raça, sexualidade, que permeiam as relações dos indivíduos no momento 

cultural contemporâneo.  

Por concordamos com Machado (1982, p. 169), quando diz que “não existe 

enunciado livre, neutro, independente, mas sempre um enunciado fazendo parte de uma 

série ou de um conjunto,” seja apoiando, distinguindo ou até mesmo desempenhando 

um papel entre outros enunciados, é que, neste momento do quadro analítico do 

discurso sobre bullying da revista Nova Escola, levamos nossas análises ao nível da 

formação dos conceitos e das estratégias temáticas e teóricas.  

Assim como Fischer (2001, p. 202), consideramos o fato de o enunciado estar 

sempre em associação e correlação com outros enunciados do mesmo discurso, dentro 

de um sistema de coexistência, dispersão, continuidade, transformação, 

homogeneidades, oposições intrínsecas, incompatibilidades.  

Para tanto, recorremos ao estudo do campo associado, dos pontos de difração e 

da economia da constelação discursiva, seguindo nas categorias analíticas da 

arqueologia foucaultiana, a fim de tentar descrever essa organização do campo de 

enunciados, no qual, segundo Foucault, os conceitos, temas e teorias aparecem e 

circulam. 

                                                           

9 Ver quadro-síntese da coexistência discursiva do bullying em anexo – Quadro II 
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5.3.1 Campo associado 

 

Analisamos o campo teórico associado aos enunciados do discurso sobre 

bullying, enfatizando suas formas de coexistência, que basicamente referem-se aos 

enunciados já formulados em outro momento e que são repetidos no discurso sobre 

bullying na revista Nova Escola a título de verdade admitida, descrição exata, raciocínio 

fundado ou de pressuposto necessário, como explica o próprio Foucault (2012). Como 

exemplo, há os enunciados já mencionados na primeira seção deste capítulo, 

explicitando as grades de especificação do discurso em tela, a partir dos “xingamentos” 

frequentes nas ocorrências de bullying que são destacados no enunciado da revista e que 

nos remetem a discursos fortemente presentes do domínio de saberes da sociologia e da 

antropologia, que validam discussões sobre diferenças de gênero, sexualidade, classe 

social, etnia. 

Na Nova Escola, termos como “gay”, “pobre”, “bicha”, “sujo” são elencados 

dentre os xingamentos destacados na revista como frequentes nas ocorrências de 

bullying, o que constitui uma gramática própria dessa formação discursiva, levando a 

uma retomada do discurso sociológico do preconceito, da discriminação social, racial, 

sexual e de gênero. Este último pode ser exemplificado a partir da diferenciação de tipos 

de bullying encontrada no site da revista, no canal Bullying tem solução, quando destaca 

que meninos e meninas são diferentes no jeito de praticar as agressões, indicando a 

manutenção de diferentes papéis sociais relacionados aos comportamentos masculino, 

como sinônimo de virilidade, e feminino, que teria como marca a fragilidade. Neste 

ponto, entendemos que esse tipo de demarcação de papéis perpetua ideais 

historicamente atribuídos a respeito das diferenças de gênero, que são reconfiguradas no 

discurso como práticas específicas de bullying, conhecidas como bullying direto e 

indireto. 

Quanto às escolhas teóricas na esfera do discurso sobre bullying e seus pontos de 

difração que compreendem pontos de incompatibilidade, pontos de equivalência e 

pontos de ligação entre objetos de saber, tipos de enunciação ou conceitos do discurso e 

uma determinada teoria a qual ele se afilia, ao analisarmos estes pontos, percebemos nos 

enunciados da Nova Escola que não há uma unidade conceitual no discurso sobre 

bullying. Pelo contrário, encontramos um discurso em uma constante coexistência com 

outros discursos, com semelhanças e divergências, como exemplificamos a seguir. 
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Figura 14 - A coexistência do discurso sobre o bullying 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Pudemos ver conceitos provenientes de diferentes terrenos discursivos sendo 

submetidos às mesmas regras da formação, como por exemplo, a diferenciação entre os 

conceitos de bullying e cyberbullying. Essa diferenciação é fornecida em reportagem10 

de destaque na revista, onde há o aparecimento de conceitos distintos entre si, nos quais 

o bullying é uma forma de agressão física, moral ou material que acontece de forma 

intencional e repetitiva diretamente sobre determinado individuo, também chamado na 

revista de bullying tradicional, que aparece, então, como um enunciado reitor de onde 

outros serão derivados. Já o cyberbullying recebe esse nome por acontecer 

exclusivamente no terreno virtual com o uso de diferentes instrumentos da tecnologia da 

informação, como internet, redes sociais, e-mails e celulares.  

 

 

 

                                                           

10 Reportagem intitulada “Violência virtual”, com destaque na capa da edição nº 233 de junho/julho de 

2010. A reportagem ocupou 8 páginas dessa edição, as páginas 66 até 73, com enfoque no cyberbullying, 

o bullying no mundo virtual. No corpus selecionado para esta análise, foi a reportagem de maior conteúdo 

sobre bullying e cyberbullying. As demais edições publicaram reportagens em menor escala, algumas 

notas de editorial, sugestões de leitura sobre o tema e cartas de leitores para especialistas. 
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Figura 15 - Reportagem sobre cyberbullying: distinção entre os conceitos  

 

Fonte: revista Nova Escola. 

 

Percebemos que se trata de duas formas de caracterização e conceituação para 

objetos que pertencem a uma mesma rede teórica e que são submetidos às mesmas 

regras de formação no que se refere aos processos de caracterização e prevenção do 

problema. Ambos são compatíveis nos modos de abordar a questão com foco no 

comportamento dos indivíduos, no discurso da psicologia, porém sem problematizar 

outros fatores externos, sem problematizar a questão da diferença cultural, por exemplo. 

Uma questão que está intimamente ligada a processos discriminatórios como o bullying. 

Nesse sentido, nos beneficiamos de Silva (2004) para dizer que o discurso bullying da 

revista neste ponto não se associa à perspectiva “materialista” da diferença cultural, 

onde “os processos institucionais, econômicos, estruturais [...] estariam na base da 

produção dos processos de descriminação e desigualdade baseados na diferença 

cultural.” (SILVA, 2004, p. 87). Os conceitos são compatíveis também na forma de 

abordagem da escola, quanto às formas de intervenção, por meio da conversa, 

acompanhamento dos alunos, reunião com pais, autorreflexão, projetos pedagógicos, 

entre outras técnicas prescritas nos enunciados da Nova Escola. 
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Verificamos que, no discurso sobre bullying, há incompatibilidades quanto ao 

modo de tratamento dos objetos, quando o cyberbullying é colocado, através da fala de 

um sujeito do campo jurídico, como uma expressão de crime virtual, enquanto o 

bullying é discutido na revista do ponto de vista do constrangimento da vítima no 

espaço escolar. Porém ambos são considerados pelo discurso da revista como problemas 

que devem ter a atenção da equipe escolar, no sentido de promover um ambiente 

tranquilo e seguro para o aprendizado das crianças. As práticas propostas para resolver o 

problema visam, entre outras coisas, proporcionar relacionamentos saudáveis com o 

desenvolvimento da tolerância às diferenças. Nesse momento, verificamos o discurso da 

diferença cultural na perspectiva “do multiculturalismo liberal” ou “humanista”, que, 

segundo Silva (2004, p. 86), “apela para o respeito, a tolerância e a convivência pacífica 

entre as diferentes culturas”, sob o escudo de uma humanidade comum, de uma 

humanidade que iguala diferentes grupos culturais. 

Destacamos, portanto, que o discurso sobre bullying da revista Nova Escola 

possui pontos de divergência em seus conceitos e afilia-se a perspectivas teóricas 

diferentes. E, apesar disso, também possui pontos de compatibilidade, sendo formado 

por objetos de saber incompatíveis entre si teoricamente, mas que têm como base as 

mesmas regras do discurso. É um mesmo discurso que possui oposições intrínsecas ao 

próprio discurso. 

Vejamos, então, qual o papel que o discurso bullying da revista assume com 

relação a outros discursos que lhe são contemporâneos, verificamos agora a economia 

da constelação discursiva a qual pertence,ou seja, sua identificação mediante esses 

discursos. Podemos dizer que o discurso do bullying na revista desempenha um papel de 

analogia e complementaridade a outros discursos, como o da violência escolar, dos 

desvios de comportamento das crianças e adolescentes, da discriminação e da 

intolerância com as diferenças, da socialização, do desenvolvimento sociocognitivo dos 

indivíduos. Em outra relação, o discurso bullying é também um discurso do qual o 

campo semântico da educação se apropria, desenvolvendo uma relação de aplicação. 

Como Carvalho (2004), entendemos que o discurso bullying da revista no campo da 

pedagogia passa a ser regido por regras próprias desse campo. É um discurso que se 

aplica pelas práticas pedagógicas do cotidiano escolar, pelos modos de prevenção e 

solução do problema, cabíveis no espaço escolar. 
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5.4 Estratégias de normalização de identidades culturais da formação discursiva 

bullying na revista Novas Escola 

 

Convém iniciarmos esta seção de análise situando, na linha de pensamento 

foucaultiana, o que estamos entendendo por normalização. Vejamos o que Veiga-Neto 

(2011), em sua aproximação do legado pensador francês com a educação, diz a respeito 

da norma: 

É o elemento que, ao mesmo tempo em que individualiza, remete ao conjunto 

dos indivíduos; por isso, ela permite a comparação entre os indivíduos [...] E 

ao se fazer isso, chama-se de anormal aqueles cuja diferença em relação à 

maioria se convencionou se excessivo, insuportável. Tal diferença passa a ser 

considerada um desvio, isso é, algo indesejável porque des-via, tira do rumo, 

leva à perdição. (VEIGA-NETO, 2011, p. 75). 

  

Dito isto, à luz de Foucault, entendemos que os processos de normalização não 

diferenciam os sujeitos, mas, sim, os colocam em um patamar de comparação, de 

conformidade, enquadrando-os em esquemas de produção não de um sujeito outro da 

maioria, mas de um sujeito que precisa ser acomodado a essa maioria por meio de 

esquemas diversos de caracterização, de rotulação de seus comportamentos, de seus 

modos de ser e estar no mundo.  

Dessa maneira, pudemos reconhecer, nos enunciados da revista, algumas 

práticas e técnicas educativas prescritas pelo local de enunciação para o tratamento do 

bullying na escola, que nos remetem a práticas de normalização de indivíduos, mais 

precisamente a produção de identidades que figuram no cerne da formação discursiva 

bullying. São práticas educativas nas quais identificamos o que Larossa (1994) chama 

de tecnologias de classificação e divisão dos indivíduos que se inserem no contexto do 

bullying. Sobre isso, o próprio Larrosa (1994, p .52) diz que “as práticas educativas são 

consideradas como um conjunto de dispositivos orientados à produção dos sujeitos 

mediante certas tecnologias de classificação e divisão, tanto entre os indivíduos quanto 

no interior dos indivíduos”. 

A partir desta formulação de normalização e de práticas pedagógicas 

institucionalizadas que capturam e classificam sujeitos, verificamos, no discurso 

bullying da Nova Escola, essas tecnologias quando encontramos as classificações 

vítima, agressor, plateia/espectador para designar os sujeitos que estão envolvidos 

direta ou indiretamente nas manifestações desse tipo de violência escolar; quando 

classificam-se como bullying direto e indireto as ações de meninos e meninas  
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pressupondo características especificas de cada gênero; também reconhecemos a 

classificação e divisão e consequentemente produção dos sujeitos quando a revista 

ressalta o trabalho de educadores que souberam lidar, combater ou até mesmo erradicar 

o bullying na escola através de suas práticas. Neste caso, entendemos que os exemplos 

de ações antibullying que tiveram sucesso não só classificam e dividem professores que 

sabem lidar e os que não sabem lidar com a questão, como também produzem uma 

identidade desse sujeito pedagógico que pode passar a fazer uso em seu trabalho das 

indicações didáticas da revista, conformando-se um professor que identifica e intervém 

no bullying em sua realidade escolar, um professor que reconfigura seu trabalho através 

das páginas da revista Nova Escola 

 

Figura 16 - Bullying direto x indireto: os papéis dos sujeitos do discurso  

 

 

Fonte: site da revista Nova Escola- “Tudo sobre bullying”: 21 perguntas e respostas sobre bullying, 

 

Sobre as tais práticas e técnicas pedagógicas que conformam o sujeito e 

produzem identidades no discurso da revista, podemos evidenciá-las enquanto técnicas 
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de si e técnicas de poder. Dentre as técnicas de si, estão atividades de autoavaliação e 

autorreflexão, direcionadas tanto para alunos quanto para professores; o olhar para o 

outro; o ouvir o outro; o dar exemplo de boa conduta. Encontramos também a presença 

de narrativas de si, quando as orientações são para deixar a turma falar, dar voz aos 

alunos; o “ver-se”, no sentido de seu autoconhecimento, também situa-se no rol de 

técnicas de si, o olhar para si; o aprender a lidar com a própria imagem. Essas 

tecnologias são descritas como orientações para serem seguidas pela equipe pedagógica 

da escola e desenvolvidas com os alunos no sentido de prevenir o bullying na escola. 

Algumas dessas técnicas estão descritas nos recortes que destacamos a seguir. No 

primeiro, consta um conselho de autoconhecimento pela fala de uma pesquisadora. No 

segundo, um trecho de reportagem, intitulado na revista como Prevenção e solução nas 

mãos da escola. 

 

 

Figura 17 e 18 - Técnicas de si e orientações pedagógicas para alunos e educadores: a 

pedagogização do discurso 
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As técnicas para solucionar o bullying na escola 

 

 

Sobre as técnicas de poder, são as orientações direcionadas mais especificamente 

ao agir pedagógico efetivamente na identificação e resolução dessa manifestação de 

violência na escola. São conselhos didáticos que, a nosso ver, podem implicar 

diretamente na percepção e composição do trabalho dos educadores. Essas formas de 

didatizar o bullying para os professores são para nós como modos de subjetivação e 

refletem práticas de poder, de controle sobre as maneiras de ser e estar dos demais 

indivíduos. As práticas que entendemos como técnicas de poder são: fazer diagnóstico 
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de como os alunos se relacionam; reconhecer sinais; mostrar limites via estabelecimento 

de normas; alertar para riscos de uso das tecnologias da informação nos casos de 

cyberbullying; falar com os envolvidos; e, por último, encaminhar os casos a outras 

instâncias, como delegacias especializadas ou órgãos como o conselho tutelar. 

 

Figura 19 - orientações para o agir pedagógico 

 

Fonte: Revista Nova Escola, nº 228, dezembro de 2009. 

 

Observamos ainda que tais técnicas de normalização desembocam na construção 

de comportamento ético que as crianças e adolescentes devem adquirir por meio de tais 

estratégias pedagógicas. No tecido dessas regras de normalização, que se situam 
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fortemente relacionadas ao campo da ética na formação discursiva bullying, foi 

interessante ver como o ser humano se transforma em sujeito por meio de estratégias de 

relações de poder, relações entre verdade (saber cientifico) e poder de si.  

Cruzando os conceitos de discurso e sujeito no pensamento de Michel Foucault e 

os conceitos de identidade, interpelação e cultura, bases dos Estudos Culturais, já 

referidos em capítulo metodológico deste trabalho, entendemos que o discurso sobre 

bullying da revista Nova Escola conforma sujeitos em posições indentitárias produzidas 

culturalmente por meio das práticas advindas da formação discursiva bullying.  São 

práticas pedagógicas que interpelam os modos de vida dos sujeitos, tanto 

individualmente quanto socialmente.  

A Revista Nova Escola é entendida aqui como um artefato cultural que produz 

modos de ser e estar no mundo escolar, que, através do discurso pedagógico do 

bullying, produz enunciados que dizem como crianças e educadores devem ser, agir, 

pensar, e relacionar com o outro para evitar e combater o bullying na escola. Portanto, 

trata-se de uma pedagogia cultural que ensina os indivíduos e assim os leva a assumir 

papéis que podem ser nomeados dentro do discurso (vitima, agressor, espectador) ou 

eticamente aceitos na sociedade (educador ou educadora que está atento ao bullying), e, 

ao fazerem isso, esses assumem identidades culturais. 
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6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA UM NOVO OLHAR 

 

“Mas como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso 

signifique ter uma verdade incompreensível? ou dou uma forma ao nada, e 

este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração? 

Mas estou tão pouco preparada para entender [...] já que fatalmente 

sucumbirei à necessidade de forma que vem de meu pavor de ficar 

delimitada – então que pelo menos eu tenha a coragem de deixar que essa 

forma se forme sozinha como uma crosta que por si mesma endurece, a 

nebulosa de fogo que se esfria em terra. E que eu tenha a grande coragem de 

resistir à tentação de inventar uma forma.” (Clarice Lispector, A paixão 

segundo GH) 

No momento final deste texto dissertativo, nosso propósito não é apenas 

discorrer de maneira sintética sobre todo o nosso estudo. Também não é nossa intenção 

traçar aqui um caminho que indique o fim de todo esforço de pensamento empreendido 

ao longo da construção desta pesquisa. O que queremos esboçar é uma breve 

composição das condições de existência e possibilidade do discurso sobre bullying, 

produzido e circulado no interior de um produto cultural de mídia que é a revista Nova 

Escola. A forma como esse discurso é construído e o papel que exerce na composição 

de sujeitos do campo da educação foram o objeto de nosso esforço teórico e 

metodológico, porém isso não nos coloca diante de uma linha de chegada de certezas e 

respostas claras. Todo nosso trajeto nos situa diante de indagações que a própria 

pesquisa empreendida levanta. 

Mas como ainda temos perguntas, se todo o trabalho foi na direção de responder 

as perguntas iniciais que impulsionaram essa discussão?  As nossas respostas nos 

levaram a entender que a pesquisa não precisa ter um fim em si mesmo. Entendemos 

que o exercício do pensamento não requer de nós apenas a descoberta de repostas para 

nossas inquietações, requer, antes de mais nada, que exercitemos um novo modo de 

olhar sobre as coisas, que enxerguemos além do que está diante dos nossos olhos ainda 

tão acostumados a certas formas rígidas de reflexão acerca de tudo que há no mundo em 

que vivemos.  

Alcançamos tal compreensão com ajuda das nossas aproximações teóricas com 

os Estudos Culturais e com a análise de discurso de Michel Foucault, que nos mostram 

que o processo de construção do saber é um constante movimento de ir e vir, de um 

pensar e repensar, de fazer e refazer caminhos em busca de respostas e que esses 
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caminhos podem nos levar a mais reflexões que nos fazem interpretar a realidade por 

um novo ângulo. Principalmente, em se tratando de interpretações de práticas sociais, 

como no caso da mídia e seus enunciados sobre os quais nos debruçamos neste trabalho. 

No início desta empreitada de pesquisa, nos debruçamos sobre a mídia, mais 

especificamente sobre a revista Nova Escola, para entender de que maneira um veículo 

de comunicação de significativa representatividade social interpreta as questões 

relacionadas ao bullying, e como tal interpretação pode influir no cenário social que a 

própria revista representa, que é o cenário da educação. A nossa inquietação para este 

assunto veio há alguns anos quando percebemos uma intensa exploração do tema do 

bullying por parte de diferentes veículos de mídia.  

Há alguns anos, a sociedade assistiu a um forte crescimento de menções ao 

termo Bullying,relacionado a ocorrências de violência nas escolas. Foram inúmeras 

abordagens sobre o tema em programas de TV, reportagens de telejornais, programas 

especiais sobre bullying. Na internet, são muitos os conteúdos referentes ao bullying, 

dada a proliferação de sites especializados com slogans de “Diga não ao Bullying!” e de 

perfis em redes sociais.  

Figura 20: site sobre bullying no 

Brasil  

Fonte: <http://www.bullyingbrasil.com.br/>. 
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Sem falar também na mídia impressa como matérias em jornais, revistas e 

materiais educativos que começaram a circular em algumas instituições de ensino no 

âmbito do estado de Pernambuco. 

 

Figura 21: material educativo cordel do bullying escolar 

 

Fonte: Faculdade Maurício de Nassau, Recife, 2011. 

Essa gama de alusões a esse tipo de violência, atrelada a verdadeiras barbáries 

nas escolas ou até à mais aparentemente banal situação de conflito entre crianças e 

adolescentes, no levou a questionar se o bullying é uma ocorrência nova nas relações 

interpessoais que se travam no ambiente escolar. Ou mais um pesadelo na educação que 

vem trazer mais atribuições aos educadores e familiares envolvidos? Ou é apenas mais 

um modismo configurado numa expressão estrangeira que não tem tradução para o 
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português para dar nome a uma já existente e velada problemática vivenciada pelas 

escolas ao longo dos tempos? 

Uma das primeiras coisas a nos chamar a atenção nas notícias e debates foi o uso 

de uma nova palavra estrangeira para designar o que já conhecíamos há muito tempo 

por violência e a rápida absorção dessa palavra pelo vocabulário da mídia e 

posteriormente no cotidiano escolar. Talvez por isso, a impressão que se dava era de que 

o bullying era um acontecimento novo, um fenômeno, como é chamado pela mídia, que 

passava a ideia de que essa manifestação de violência era algo totalmente desconhecido 

da nossa realidade educacional no âmbito do trabalho dos profissionais em educação. 

Contudo, o ponto maior de nossa inquietação era a forma como a escola e o 

educador apareciam nesses debates sobre a temática do bullying. A escola sempre como 

o espaço físico onde acontece e, talvez em virtude disso, o lugar onde se deviam tomar 

providências por meio de estratégias pedagógicas para confrontar o problema. E, como 

consequência desse papel que escola exerce de se apropriar e disseminar discursos sob a 

ótica do conhecimento e da promoção atitudes éticas perante a vida em sociedade, ao 

professor é atribuída a função, com uma certa obrigação, de identificar, de reconhecer e 

de intervir, ou seja, de estar preparado para lidar pedagogicamente com a questão dos 

episódios de violência. Em muitas discussões, a ação do professor é tida como 

fundamental para o tratamento do bullying na escola. A partir disso, fomos movidos por 

uma vontade de tentar promover um novo olhar sobre as questões que dizem respeito ao 

bullying na escola, considerando o assunto no âmbito da mídia, o lugar de visibilidade, 

lugar também de apropriação e disseminação de discursos.  

Nas primeiras incursões nos exemplares escolhidos, não foi difícil perceber o 

período de emergência do discurso bullying na revista Nova Escola. No ano de 2010, o 

assunto ganhou destaque como matéria de capa de uma edição da revista. 

Aproximadamente, mesmo período de explosão de notícias nos meios de comunicação 

de massa, de casos de bullying nas escolas no Brasil. Nesse quadro temporal, o assunto 

é tematizado em novelas de grande audiência e debatido em programas de variedades e 

entrevistas na TV. 
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No entanto, nesse primeiro momento de incursão, observamos algo que nos foi 

instigante para atender nossas inquietações. Ao olhar para edições da Nova Escola 

anteriores ao período referido, vimos que se dedicam mais a temáticas como 

indisciplina, inclusão, preconceito, violência escolar. Tais temáticas são entendidas, a 

partir de nossas análises, como temas que fazem parte de um campo associado no qual o 

bullying está inserido, o que nos levou a pensar na popularidade instantânea que o 

assunto ganhou nas práticas social da mídia e da educação.  Ainda que sem grandes 

referências ao bullying, esses temas se constituem em campo teórico associado, bem 

como formam a constelação discursiva. 

Mas, para chegar a tais formulações, nos foi cara a inspiração na categoria de 

séries discursivas em Foucault, que nos ajudou a construir nossas análises antes mesmo 

de nos debruçarmos sobre os enunciados da Nova Escola. 

Traçamos um mapa discursivo do bullying, buscando sistematizar os aspectos 

que fazem parte de sua construção. Através dos textos capilares sobre bullying, 

encontramos seus aspectos conceituais, características, distinções entre outras formas de 

violência nas primeiras pesquisas. Com os textos emergentes, descobrimos os aspectos 

interdiscursivos do bullying, sua relação de coexistência com outros objetos de saber, 

como gênero, raça, sexualidade, homofobia, violência doméstica, delinquência juvenil, 

diferença de classe social. A partir desse levantamento, vimos que os temas com os 

quais o bullying se relaciona não têm uma problematização maior por parte do texto 

midiático da revista.   

Ao nos depararmos com os temas que transitam com o bullying, identificamos 

uma teia discursiva onde os discursos são como práticas em disputa. E constatamos que 

o bullying, que atende também por intimidação ou violência moral, abarca não somente 

aspectos relacionados a dimensões psicológicas e cognitivas de indivíduos envolvidos. 

O bullying está na esteira de reflexões críticas e aprofundadas sobre educação, cultura, 

família, saúde pública, igualdade social, políticas públicas, ações da área jurídica e uma 

série de desdobramentos temáticos pertinentes às práticas da sociedade. 

O nosso caminho teórico analítico nos apontou para os sujeitos e lugares de onde 

emerge o discurso. São psicólogos, psiquiatras, professores, pesquisadores, autores de 

livros sobre o assunto, ONGs, que enunciam o discurso e vão contribuindo para a sua 
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construção. Porém esses sujeitos assumem posicionamentos diferentes nessa 

construção. Descobrimos que, na arquitetura do discurso do bullying, existem aqueles 

que pensam, que falam com apropriação teórica da questão, conceituando, analisando, 

classificando, orientando. Esses sujeitos são basicamente do campo da psicologia, da 

saúde e do acadêmico. E existem aqueles que observam, intervêm, planejam e 

promovem ações pedagógicas de combate, que são os atores da escola, os educadores.  

Pudemos observar que, na medida em que o discurso bullying vai tomando 

forma e ganhando cada vez mais destaque no cenário midiático, recai sobre a escola e 

consequentemente sobre o professor a cobrança de lidar com o problema e de promover 

ações de intervenção e combate ao bullying em suas práticas. Como resultado dessa 

cobrança, formularam-se leis estaduais que obrigam as escolas a desenvolver em seus 

projetos pedagógicos ações de combate ao bullying. O estado de Pernambuco foi um 

dos primeiros a criar sua lei antibullying. 

Nesse processo, crescem as matérias veiculadas na revista Nova Escola com 

dicas, sugestões, métodos de abordagem com os alunos e exemplos de ações já 

realizadas contra o bullying que obtiveram sucesso. Fica evidente para nós a 

apropriação do discurso pedagógico pelo discurso midiático. A revista lança mão, em 

seus textos, de sugestões e orientações didáticas que dizem o que fazer, que trazem uma 

receita pronta de como agir diante do problema, ou seja, de como ser um professor que 

combate o bullying, que está envolvido em algum projeto com seus alunos com vistas à 

erradicação do problema na escola. Esse professor é um docente que precisa conhecer, 

se informar sobre o assunto, estar atento ao comportamento dos alunos frente ao 

contexto do bullying. O conjunto de enunciados do bullying na revista Nova Escola 

chama o professor a uma nova realidade, propõe discussões e práticas educativas que 

produzem no sujeito pedagógico novas maneiras de ser, de trabalhar, de relacionar-se 

com os indivíduos e com o cotidiano da escola. 

 Com os Estudos Culturais e a convergência que fizemos com noção 

foucaultiana de discurso, esta pesquisa elucidou que um artefato cultural nos moldes da 

revista Nova Escola constrói discursos que têm um papel na produção de novos sujeitos 

pedagógicos. Desse modo, considerando que há uma centralidade nos artefatos culturais 

de mídi com considerando que há uma centralidade nos artefatos culturais de mídi com, 
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 um intenso consumo de produtos de informação e comunicação, sem mencionar o 

avanço tecnológico crescente na sociedade atual, é mister a produção de mais estudos 

nesse campo, que visem à compreensão das relações que se estabelecem entre essa rede 

tecida pela indústria cultural estabelecida e nossa forma de estar no mundo e nossa 

composição como sujeitos. 
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Quadro I Gramática recorrente da formação discursiva Bullying na revista Nova Escola 

GRAMATICA RECORRENTE NA REVISTA 

 

OBJETOS DE SABER SUJEITO DOMINIO ASSOCIADO MATERIALIDADE 

CONCEITOS  INSTANCIAS DE 

DELIMITAÇÃO 

XINGAMENTOS/AGRESSOES (classe 

social/sexualidade/raça/corpo/ 

comportamento) 

SUJEITOS CAMPO TEORICO 

ASSOCIADO 

Lugar de 

enunciação 

CENTROS LOCAIS DE 

PODER/SABER- LUGARES 

A vontade de verdade p93 

 

Bullying 

Cyberbullying 

Humilhação 

Preconceito 

Intolerância 

Violência escolar 

Agressão(física/mo

ral/material) 

Xingamentos 

Provocações 

Ameaças 

Implicâncias 

Discriminação 

Perversões 

Doenças 

Depressão 

Transtorno do 

pânico 

Suicídio 

Agressividade 

Fobia escolar 

Socialização 

Planejamento 

Déficit de atenção 

Acompanhament 

Equipe 

escolar/pedagógica 

Psicologia/psiquiatr

ia 

Medicina 

Educação 

Sociologia 

Direito 

 

Comportamento 

nerd/babaca/trouxa/imbecil/ridículo 

 

Corpo (supliciado,assujeitado, 

Domesticado) 

Baleia/Gordo/botijão de gás 

Sujo/podre/nojento 

Magricela/Olivia palito 

Poste/Espinhudo 

 

Classe social 

Pobre 

 

Sexualidade 

Gay/viado/bambi/bicha/lesbica 

 

Raça 

Pixaim/cabelo ruim 

 

Vitima 

Agressor 

Espectador/plateia 

Alunos 

Crianças/ 

Adolescentes/ 

Jovens 

Professores 

Pais 

Especialistas 

Pesquisadores 

Médicos 

 

 

Psicologia/psiquiatria 

Medicina 

Educação/Pedagogia 

Sociologia 

Direito 

 

 

 

Revista nova 

escola 

Escola/ sala de aula 

Internet/ espaço virtual/ rede 

social 

Celular 
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Quadro II A dispersão do discurso na revista Nova Escola  

Compatibilidades/ equivalências  Incompatibilidades Coexistência discursiva/ memoria 

antiga da rede discursiva  

Discursos que não foram 

problematizados na revista 

 

Bullying tradicional e cyberbullying- 

conceitos diferentes sob as mesmas regras 

Agressão  

Intolerância 

Violência 

 

 

 

 

Crime virtual 

Formas de lidar  

Discurso psicológico enfatiza os 

indivíduos- começa pelo individuo vitimado 

e agressor 

 

Violência 

Intolerância 

Diferença cultural 

(Multiculturalismo liberal/humanista) o 

respeito as diferenças 

Socialização  

Redes sociais 

Crime virtual 

Família 

 

Diferenças culturais: 

Gênero 

Raça 

Religião 

Sexualidade 

Que permeiam as Relações e 

indivíduos na pós-modernidade- o 

momento cultural atual 
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Quadro III Regras do discurso Bullying na revista Nova Escola 

 

 

 

Regra de atribuição dos objetos de 

saber do discurso 

Regra de distribuição dos modos de 

enunciação do discurso 

Regra de afiliação teórica da formação 

discursiva 

Regra de normalização de identidade culturais 

Instâncias de 

delimitação 

 

Academia/pesquisas 

cientificas 

PSICOLOGIA/ 

MEDICINA 

EDCAÇÃO/ 

SOCIOLOGIA  

Grades de 

especificação 

NO CORPO/ 

SEXUALIDA

DE/ RAÇA/ 

RELIGIAO  

DEFICIENCI

Acomportame

ntos 

agressivos 

Status de quem 

fala 

 

Psicólogos, 

psiquiatras, 

pesquisadores, 

advogados 

PROFESSORES 

Lugar 

institucional 

 

Acadêmico, 

jurídico, 

clinico, 

MIDIA, 

ESCOLA,  

Posição 

do sujeito 

 

Fala 

teoricame

nte, pensa, 

orienta, 

classifica, 

planeja, 

observa, 

fica 

atento, 

executa 

ações 

Campo 

teórico 

associado 

 

GENERO 

/RAÇA/ 

SEXUALID

ADE/ 

CLASSE 

SOCIAL- 

SOCIOLOG

ICO 

Pontos de 

difracção 

 

Violência na 

escola, 

indisciplina, 

agressividade, 

brincadeiras, 

preconceito 

Economia 

da 

constelação 

discursiva 

Violência 

escolar, dos 

desvios de 

comportame

nto das 

crianças e 

adolescentes

, da 

discriminaç

ão e da 

intolerância 

com as 

diferenças, 

da 

socialização 

Técnicas de si 

 

Auto 

avaliação- 

olhar pro 

outro/dar 

exemplo/ficar 

atento 

Narrativas- 

deixar a turma 

falar/ aprender 

a lidar com a 

própria 

imagem 

 

Tecnologias de 

classificação/divi

são e 

ferramentas 

pedagógicas 

 

Vítima, 

espectador, 

agressor, meninos 

e meninas, 

professor 

preparado para 

lidar com bullying 

Técnicas de 

poder 

 

Fazer 

diagnostico, 

mostrar 

limites, 

Alertar para 

riscos, falar 

com 

envolvidos, 

Reconhecer 

sinais, 

Encaminhar 

casos a outras 

instancias 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


