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“[...] qualquer passeio pelos mundos ficcionais tem a mesma 
função de um brinquedo infantil. As crianças brincam com 
boneca, cavalinho de madeira ou pipa a fim de se familiarizar 
com as leis físicas do universo e com os atos que realizarão um 
dia. Da mesma forma, ler ficção significa jogar um jogo através 
do qual damos sentido à infinidade de coisas que aconteceram, 
estão acontecendo ou vão acontecer no mundo real. Ao lermos 
uma narrativa, fugimos da ansiedade que nos assalta quando 
tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito do mundo. 
Essa é a função consoladora da narrativa – a razão pela qual 
as pessoas contam histórias e têm contado histórias desde o 
início dos tempos. E sempre foi a função suprema do mito: 
encontrar uma forma no tumulto da experiência humana”.  

 
Umberto Eco 
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RESUMO 

 

Este estudo investiga como a leitura de contos de fada pode se constituir um meio para 
a reflexão sobre o fenômeno bullying presente na vida de escolares. Sua relevância consiste 
em apresentar o trabalho com a Literatura como alternativa para favorecer o entendimento, de 
crianças e jovens, a respeito dessa prática de violência, a partir de momentos de discussão, 
mediados em sala de aula. Respalda-se, metodologicamente, nos princípios da abordagem 
qualitativa, configurando-se como uma pesquisa bibliográfica, sendo vinculada à análise de 
conteúdo, no intuito de realizar inferências e construir interpretações a partir do estudo de 
contos que favoreça a discussão e a reflexão em torno do tema bullying. Para compor este 
trabalho foram selecionados os seguintes contos: A Gata Borralheira (1812) e Um-olhinho, 
Dois-olhinhos, Três-olhinhos (1812), dos irmãos Grimm; João-Trapalhão (1837), As 
Cegonhas (1838) e O Patinho Feio (1844), de Andersen, por possibilitarem uma interface, 
mais explícita, entre a Literatura e o bullying e por serem histórias inquietantes e desafiadoras, 
que proporcionam material fecundo para momentos de debate. Tomou-se como referencial 
teórico os estudos de Eco (2003), Jouve (2002), Zilberman (2003, 2004), Lajolo (2001), 
Coelho (2008), Bettelheim (2007), Amarilha (2004), Held (1980), Beaudoin e Taylor (2006), 
Fante e Pedra (2008), Middelton-Moz e Zawadski (2007), Olweus (2006), Jares (2002, 2006), 
Beane (2010), La Taille (2006, 2009) e Piaget (1994). As análises mostraram que as 
características inerentes à Literatura permitem a realização de leituras em que o tema bullying 
possa ser discutido entre os alunos, de modo a contribuir na formação de crianças e jovens 
capazes de refletir sobre a violência entre pares. Essa alternativa é possível, especialmente 
pelo envolvimento promovido pela leitura de textos literários, de maneira a permitir que os 
alunos enxerguem, a partir da ficção, possibilidades de mudança.   
 

  
Palavras-chave: Contos de Fada. Educação. Literatura. Bullying  
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ABSTRACT 

 

This study investigates how the reading of fairy tales can be an instrument for reflection on 
the bullying phenomenon in the live of students. Its relevance is present the work with 
literature as an alternative to facilitate the understanding of children and young people about 
this violence practice, on the basis of the discussion moments, mediated in the classroom. 
Methodologically based in the principles of qualitative investigation, setting itself as a 
bibliographic research, and linked to the content analysis in order to make inferences and 
construct interpretations from the study of tales that encourage discussion and reflection about 
the bullying theme. In this work were selected the following stories: Cinderella 1812) and a 
One-eye, Two-eyes, Three-eyes (1812) of Grimm Brothers; John-Slapstick (1837), The 
Storks (1838), and The Ugly Duckling (1844) of Andersen, to make possible a more explicit 
interface between literature and the bullying theme, providing fertile material for moments of 
debate. Was taken as the theoretical reference studies of Eco (2003), Jouve (2002), Zilberman 
(2003, 2004), Lajolo (2001), Rabbit (2008), Bettelheim (2007), Amarilha (2004), Held 
(1980), Beaudoin and Taylor (2006), Fante and Stone (2008), Middelton-Moz and Zawadski 
(2007), Olweus (2006), Jares (2002, 2006), Beane (2010), La Taille (2006, 2009) and Piaget 
(1994). The analysis demonstrated that the characteristics inherent in the literature allow the 
realization of readings in which the bullying theme can be discussed among students, to 
contribute positively in the education of children and young people and reflect about violence. 
This is possible way, especially because of the involvement promoted by the reading of 
literary texts, allowing that students see, in fiction, possibilities of change. 
 
 
Keywords: Fairy tales. Education. Literature. Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

SUMÁRIO 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS......................................................................... 12 

1.1 JUSTIFICATIVA................................................................................................. 14 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 16 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO........................................................................... 17 

2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS............................................... 19 

3 EM BUSCA DA INTERFACE: LITERATURA E BULLYING................... 33 

3.1 ENTRE OS CAMINHOS DA LITERATURA.................................................... 33 

3.2 CONHECIMENTOS SOBRE O BULLYING...................................................... 47 

4 O BULLYING NOS CONTOS INFANTIS .................................................... 67 

4.1 A GATA QUE NÃO DEVERIA SER BORRALHEIRA.................................... 67 

4.2 OH, CEGONHA, CEGONHINHA...  A VÍTIMA EM PRIMEIRO PLANO..... 79 

4.3 UM PATINHO EM CONFLITO: A IMAGEM REFLETIDA A PARTIR DO 

OLHAR DO OUTRO...........................................................................................

 

92 

4.4 A “PERFEIÇÃO” COMO MARCA PARA A ESCOLHA DA VÍTIMA........... 105

4.5 A ESPERTEZA DE QUEM NÃO SE DEIXA ABATER................................... 117

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................. 128

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 133

ANEXOS ....................................................................................................................... 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O estudo “Literatura e Educação: o ‘bullying’ nos contos de fada, uma discussão 

possível” objetiva investigar como a leitura de contos de fada pode se constituir em meio para 

a reflexão sobre o fenômeno bullying presente na vida de escolares. 

O interesse por esta temática ocorreu a partir de três momentos: primeiramente, do 

estágio em sala de aula, durante a disciplina Prática de Ensino na Escola de 1º Grau, 

desenvolvido no Curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), em 2005. Naquela situação, verificou-se como as agressões verbais e depreciativas 

faziam parte do cotidiano escolar, sem que houvesse uma preocupação mais efetiva com as 

consequências decorrentes dessas práticas e com a tomada de medidas que contribuíssem para 

mudar tal quadro.  

Posteriormente, por ocasião da elaboração do estudo monográfico intitulado Era uma 

vez... A contribuição da leitura de histórias no desenvolvimento da linguagem oral da criança 

– oportunidade em que surgiram as ideias aqui propostas, decorrentes do desejo de  se 

continuar a pesquisar na área da Literatura.  

Esse estudo, realizado em 2006, foi a primeira porta para o entendimento da 

importância da Literatura como um meio pelo qual o indivíduo transcende a simples leitura e 

tem a possibilidade de navegar por mares antes desconhecidos e de se identificar com os 

personagens, dividindo suas angústias e conquistas, num processo de interação imaginária, 

fundamental no trabalho de formação do leitor. Percebeu-se também que a Literatura vem a se 

constituir, além disto, um meio que permite um encontro reflexivo e inquietante, que incita o 

indivíduo a buscar respostas para as suas dúvidas, promovendo um misto de prazer e 

conhecimento.  

O texto literário é uma fonte problematizadora universal da própria vivência humana, 

pois está repleto de sentimentos e emoções que podem levar o leitor a meditar sobre si mesmo 

e sobre o outro. A atividade de leitura desse tipo de texto proporciona, portanto, à criança 

entrar em contato com uma nova maneira de se relacionar com a linguagem, sendo 

incentivada a se posicionar frente à história, o que a leva a ganhar liberdade de imaginação e a 

e a se abrir para a possibilidade de ligar os fatos ocorridos com os personagens da história aos 

ocorridos consigo mesma (MEDEIROS, 2006). 

E, como terceiro momento em que se teve despertado o interesse pela temática em 

foco, têm-se as reflexões realizadas nos estudos do Grupo de Pesquisa “Ensino e Linguagem”, 

da UFRN, que vem possibilitando, continuamente, uma ampliação do entendimento sobre a 
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importância do trabalho com a literatura infantil, como um veículo problematizador que 

promove tanto a construção da criticidade do sujeito, a partir do diálogo com o texto, quanto a 

reflexão sobre pensamentos e atitudes. 

As referidas vivências logo despertaram o interesse em correlacionar, na pesquisa, os 

dois segmentos: literatura infantil e bullying.  

Tendo em vista que a literatura promove o envolvimento da criança com a história, 

faz-se necessário averiguar como a leitura de contos literários pode promover o debate e a 

construção de uma consciência crítica que possibilite mudanças na atitude do sujeito ante o 

outro. Como primeiro passo, é essencial que se identifique o momento em que atitudes de 

bullying começaram a ser observadas, buscando-se respostas para os porquês e suas 

implicações tanto para o agredido quanto para o agressor.  

Além disto, é importante destacar-se que, ao se discutir o comportamento dos 

envolvidos em casos de bullying, faz-se necessário relacionar essa problemática à psicologia 

humana e à própria dinâmica social, como enfatizam Beaudoin e Taylor (2006). Assim, 

mesmo sem serem o foco deste estudo, tais temas estarão dialogando, em algumas situações, 

em prol da compreensão do que incita o sujeito a agredir ou a se deixar agredir.  

Buscar respostas sobre o que leva um indivíduo a assumir determinado 

posicionamento é relevante, considerando que a emoção participa da formação do caráter, ou 

seja, está presente nos processos de organização e formação da estrutura psicológica 

fundamental da personalidade (VIGOTSKI, 1998).  

Deste modo, o trabalho com a literatura infantil pode se tornar um caminho para se 

refletir sobre essas emoções e, consequentemente, para a constituição de um sujeito que saiba 

se valorizar, respeitando suas diferenças, assim como a dos demais, ou seja, que aceite a 

diversidade e saiba como se posicionar diante dela. 

 Freitas (2002), em sua dissertação Os filhos da Carochinha: a contribuição da 

literatura na estruturação da linguagem em crianças de educação infantil, reafirma a 

importância de se apresentarem histórias de literatura, visto que estas abordam conteúdos que 

são de interesse das crianças e que despertam a sua atenção, favorecendo, assim, a construção 

de diálogo e formação de opinião a respeito de assuntos pertinentes ao processo educativo e à 

própria aprendizagem. 

Contudo, como se pode observar na pesquisa realizada por Amarilha (1991), no 

município de Natal/RN, a partir do projeto inicial “O ensino da literatura infantil da 1ª à 5ª 

séries do 1º grau nas escolas da rede estadual do Rio Grande do Norte”, seguido por duas 

outras etapas realizadas nas mesmas escolas nos anos seguintes, grande parte dos professores 
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pesquisados não reconhece que a Literatura seja um elemento importante, nem muito menos 

significativo, para a construção do conhecimento nas crianças, reconhecendo-a apenas como 

medida disciplinar.  

Muitos professores ainda não compreendem o potencial da literatura como um veículo 

capaz de promover debates sobre assuntos presentes na sociedade e que precisam ser 

argumentados e conhecidos pelas crianças em sala de aula, nem tampouco relacionam a 

Literatura à formação cidadã desses indivíduos, deixando de vislumbrar o texto literário como 

ferramenta importante na formação de leitores críticos. Convém ressaltar que tal ferramenta 

proporciona, além do mais, a construção dessa criticidade também em relação ao mundo.     

Acreditando nos ganhos cognitivos, emocionais e sociais a partir da leitura de 

literatura, formula-se a ideia de que o estudo do bullying, a partir dos contos de fada, constitui 

uma alternativa interessante para se abordar esse tipo de violência junto às crianças.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Reconhecendo a leitura de literatura infantil como um meio catalisador da atenção da 

criança e como via para o desenvolvimento da consciência crítica desta, o presente estudo 

busca explorar a possibilidade de se relacionar a literatura ao fenômeno bullying.   

Visando essa interlocução, foi realizada, primeiramente, uma investigação em busca 

de trabalhos científicos (dissertações, teses e artigos) que, em alguma perspectiva, 

relacionassem o bullying com a Literatura, considerando esta um importante instrumento de 

reflexão juntos às crianças. Como resultado, verificou-se uma lacuna na interface dessas duas 

temáticas, sinalizando para a importância da construção desse ponto de convergência, ainda 

incipiente. Além disto, constatou-se que, no Brasil, as pesquisas que abordam o bullying 

como fator central estão, quase em sua totalidade, restritas ao eixo centro-oeste, sudeste e sul, 

apontando para a necessidade de mais estudos na Região Nordeste.   

Dentre os estudos provenientes de universidades nordestinas, foram identificados os 

seguintes - todos em nível de Mestrado: “Intimidações na adolescência expressões da 

violência entre pares no ambiente escolar”, da autora Alcione Melo Trindade do Nascimento, 

Psicologia/UFPE/2009, que objetivou compreender os significados e os sentidos produzidos 

pelos adolescentes sobre as práticas de intimidação; “O bullying sob o olhar dos educadores: 

um estudo em escolas da rede privada de Natal/RN”, da autora Samia Dayana Cardoso Jorge, 

Psicologia/UFRN/2009, com o objetivo de identificar qual a concepção que os educadores 

têm sobre o bullying, se estes conhecem e através de quais meios tomaram conhecimento do 
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problema, se intervêm quando identificam casos de bullying e como se dá tal intervenção; 

“Bullying e depressão no contexto escolar: um estudo psicossológico”, da autora Celeste 

Moura Lins Silva, Psicologia/UFPB/2010, cujo objetivo foi o de estudar as representações 

sociais dos estudantes acerca da depressão e do bullying e verificar a existência de relação 

entre esses fenômenos; e “Fenômeno bullying: um estudo de caso sobre a violência simbólica 

no colégio de aplicação de Sergipe”, da autora Gisele Millen Mendes, Educação/UFS/2010, 

que teve por objetivo entender se os alunos sofrem esse problema na sua dignidade e se existe 

uma demanda por reconhecimento das diferenças no Colégio de Aplicação - CODAP, situado 

no campus da Universidade Federal de Sergipe. 

 Pode-se destacar que todas essas pesquisas apontam para a necessidade de mais 

estudos que disseminem o conhecimento a respeito do fenômeno bullying, como conclui 

Jorge (2009), ao afirmar que, apesar de grande parte dos professores já ter ouvido falar em 

bullying, essa informação, geralmente, é obtida por meio dos veículos de comunicação.  Dessa 

maneira, em virtude da falta de conhecimento científico sobre o assunto, os docentes acabam 

não construindo diretrizes sobre como agir perante a prática desse tipo de violência ou de que 

modo podem abordar esse assunto junto aos alunos.  

É justamente com o propósito de promover uma reflexão sobre as causas e 

consequências provocadas pela violência entre pares, que se procederá a um estudo de contos 

de fada na perspectiva do bullying, a fim de se vir a propiciar uma alternativa de discussão 

que possa resultar na construção de uma cultura de respeito entre as crianças no ambiente 

escolar. 

O estudo da temática é relevante, porque, a partir de um maior conhecimento sobre o 

bullying e da observação dos exemplos de como se trabalhar esse tipo de problema através 

dos contos analisados neste estudo, os professores podem vir a atuar com mais eficácia em 

prol de um ambiente escolar mais saudável, em que os casos de bullying sejam identificados e 

tratados, a fim de se evitar o sofrimento das vítimas e possíveis consequências irreversíveis.  

No Brasil, embora já se discuta sobre o bullying, o assunto somente ganha destaque 

por ocasião de tragédias, ocorrentes, em sua grande maioria, em outros países.  

Destacar-se-ão os principais casos ocorridos no nosso País, a fim de que fique 

evidenciado que este é um problema presente também na sociedade brasileira, necessitando, 

por isto, de mais atenção da parte de todos os envolvidos no poder público e, especialmente, 

na educação de crianças e jovens. 

O primeiro caso de que se tem registro no Brasil ocorreu em Taiúva, interior de São 

Paulo, em 2003, em que um ex-aluno, de 18 anos, após concluir o Ensino Médio, retornou à 
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escola e abriu fogo no horário do intervalo contra 50 pessoas, ferindo oito pessoas (uma das 

quais ficou paraplégica) e depois cometeu suicídio com um tiro na cabeça, isso por não ter 

superado as gozações que sofrera, durante todo o período escolar, por ser obeso (FANTE, 

2005).  

Um outro caso ocorreu no ano de 2004, em Remanso, interior da Bahia, em que um 

adolescente de 17 anos matou duas pessoas (sendo uma delas o seu principal agressor), feriu 

outras três e tentou cometer suicídio, mas foi imobilizado e detido enquanto recarregava a 

arma, tudo por não aguentar mais as humilhações a que era submetido por seus colegas 

(FANTE, 2005). 

Em 2010, na Escola Estadual “Professor João Tibúrcio”, localizada em Natal/RN, 

ocorreu um fato sem maiores proporções, em que uma aluna tentou esfaquear um colega de 

turma, com uma faca trazida de casa, em resposta às agressões de bullying - felizmente, a 

Vice-Diretora conseguiu evitar o ataque (CRESCE..., 2010). 

Em 2011, ocorreu o mais grave episódio de vingança em escolas brasileiras, cometido 

por um ex-aluno, na Escola Municipal “Tasso da Silveira”, no bairro do Realengo/RJ; o autor, 

Wellington Menezes de Oliveira, portava dois revólveres calibre 38 e tinha a intenção de 

matar o maior número possível de estudantes. Foram mortas 12 crianças e outras 12 ficaram 

feridas, como resposta aos colegas que o agrediram anos antes. Em um dos vídeos que deixou, 

Wellington justifica que o bullying motivou o massacre. Na gravação, ele afirma que todos os 

que matou estariam vivos se as autoridades combatessem os constrangimentos e agressões 

que alunos sofrem nas escolas (SERRA, 2011).  

É evidente que todos esses foram casos divulgados pela mídia e geraram discussões 

pontuais entre especialistas, educadores e pais. É, portanto, no intuito de se vir a ampliar o 

entendimento de como funciona a prática do bullying e de que maneira a leitura de literatura, 

a partir de um trabalho mediado, pode conduzir os seus participantes à mudança de atitude, 

frente ao outro e a si mesmo, que este trabalho foi proposto. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
O Objetivo Geral deste trabalho é investigar como a leitura de contos de fada pode 

promover uma discussão sobre o fenômeno bullying. 

Como Objetivos Específicos, têm-se: 
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• Investigar quando a prática do bullying foi identificada e qual o trajeto percorrido até 

hoje por estudos em torno dessa problemática, procurando entender quais são as suas causas e 

motivações; 

• Evidenciar situações de bullying em contos de fada que ofereçam subsídios para a 

discussão sobre o citado fenômeno. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 
Por encontrar na literatura infantil uma oportunidade significativa para problematizar a 

realidade das crianças e, assim, colaborar para a sua formação de um leitor crítico, consciente 

e cidadão, este trabalho define como objeto de investigação o estudo de contos de fada como 

meio problematizador para se refletir sobre a prática do bullying e elege como norteador o 

seguinte problema de pesquisa: Como a literatura pode colaborar para a inserção da 

discussão, em relação ao bullying, no leitor escolar? 

Desta questão principal, originaram-se outros dois questionamentos: 

• Quais as especificidades do texto literário que possibilitam a discussão entre 

crianças sobre o bullying?   

• Qual a importância do diálogo entre literatura infantil e o fenômeno do bullying para 

a realidade escolar? 

 Como foco desses questionamentos, sobressai-se o trabalho da literatura infantil como 

um caminho problematizador em relação à violência promovida pelos atos de bullying.  

Este estudo teve a pesquisa bibliográfica como base metodológica. Foi mostrado, a 

princípio, quando a prática do bullying passou a ser identificada na sociedade, procurando-se 

aporte teórico nos estudos de Olweus (2006), no intuito de se vir a compreender os papéis 

desempenhados pelos agressores, vítimas e espectadores envolvidos nesse tipo de violência. 

Concomitantemente, percorreu-se a trajetória de teóricos da literatura, com a 

finalidade de se chegar a entender o potencial problematizador presente nos textos literários, 

capaz de mobilizar emoções e pensamentos de quem se permite adentrar e viajar no mundo da 

ficção.   

Como segundo passo, em interface com os estudos sobre o bullying, realizou-se a 

seleção de cinco contos de fada que pudessem suscitar o desenvolvimento de discussões a 

respeito da violência entre pares, podendo tornar-se um caminho possível para a promoção de 

momentos em que o debate se faça presente entre crianças e jovens.  
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Os contos selecionados fazem parte do repertório de clássicos da Literatura Mundial. 

São eles: A Gata Borralheira (1812) (ANEXO A) e Um-olhinho, Dois-olhinhos, Três-

olhinhos (1812) (ANEXO D), dos irmãos Grimm; As Cegonhas (1838) (ANEXO B), João-

Trapalhão (1837) (ANEXO E) e O Patinho Feio (1844) (ANEXO C), de Andersen. Esses 

contos foram escolhidos por apresentarem, em seus enredos, elementos que possibilitariam 

uma interlocução com o fenômeno bullying, de modo a provocar a percepção do leitor sobre o 

tema. Entende-se que, fazendo assim, o trabalho com a literatura infantil pode ser viabilizado 

como um meio para se problematizarem as ações de agressão existentes na escola, de modo a 

se poderem vislumbrar possíveis mudanças de comportamento.  

Nesta perspectiva, juntamente com a pesquisa bibliográfica, que possibilita um amplo 

acesso às informações teóricas, utilizar-se-á a técnica de análise de conteúdo, no intuito de 

favorecer a construção dessa interseção, que possibilitará a reflexão sobre atos de bullying 

ocorridos entre crianças e jovens, a partir do estudo realizado com os textos literários 

selecionados. 

  Portanto, a partir desta pesquisa, espera-se estreitar a relação da literatura com a 

compreensão sobre as atitudes agressivas de bullying, de maneira a entender como a leitura de 

textos literários pode ser um meio eficaz e facilitador da reflexão a respeito dessa temática, no 

ambiente escolar. A fim de se poder trilhar um caminho que atendesse a essa expectativa, 

dividiu-se este trabalho em 5 capítulos: o primeiro – Considerações Iniciais – esclarece os 

objetivos da pesquisa, assim como as razões que a motivaram e o seu escopo; o segundo – 

Aspectos teórico-metodológicos – aponta para a abordagem metodológica adotada neste 

estudo, elucidando os passos da pesquisa e os contos literários escolhidos para sua 

composição; o terceiro – Em busca da interface: literatura e bullying – constitui-se da 

discussão teórica nas áreas de literatura e bullying, buscando-se construir uma interseção entre 

essas duas temáticas; o quarto – O bullying nos contos de fada – traz as análises dos cinco 

textos literários selecionados, de modo a identificar e discutir, a partir da literatura, uma 

alternativa para se trabalhar o fenômeno bullying entre crianças e jovens; o quinto – 

Considerações Finais – aborda as ideias alcançadas e o ponto de chegada na busca da 

interlocução entre literatura e bullying, a partir das teorias e análises dos contos de fada.  
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2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
Conforme foi evidenciado, a proposta deste trabalho é discutir a leitura de textos 

literários como um meio problematizador, capaz de proporcionar a reflexão e, 

simultaneamente, pesquisar o processo de ação do bullying, buscando entender quando essa 

prática começou a ser identificada e como/por que ocorreu sua propagação até hoje para poder 

relacioná-lo aos contos de fada. 

Primeiramente, deve-se destacar a existência de uma lacuna nas discussões teóricas 

envolvendo a Literatura Infantil e o bullying, tendo em vista que, apesar de existirem estudos 

sobre este em áreas de conhecimento como a Psicologia, a Educação e a Saúde, a partir de 

dissertações e teses originárias de diferentes universidades do Brasil, disponíveis no Banco de 

Teses da CAPES, não há estudos em que a correlação com a Literatura Infantil se faça 

presente, no País. É, portanto, com o objetivo de se evidenciar o encontro da literatura com o 

tema do bullying que se discorrerá sobre alguns autores de diferentes áreas que trazem 

contribuições para esse diálogo: literatura e bullying.  

Começa-se com o psicólogo Bettelheim (2007), que aponta para a carga emocional 

presente nos contos de fada - fator que os torna essenciais para que as crianças elaborem e 

apaziguem seus sentimentos mais difíceis. As questões discutidas por esse autor fornecem 

uma dimensão do que é o mundo psíquico infantil e quais as dificuldades que as crianças têm 

de enfrentar, na maioria das vezes, sozinhas, para superar medos e inseguranças e qual o papel 

a ser desempenhado pelos contos de fada nesse processo de desenvolvimento. 

Casassus (2009), autor da área de Sociologia, fortalece as ideias sobre a importância 

de se trabalharem as emoções das crianças e discute sobre o quanto é essencial o equilíbrio 

emocional do indivíduo para que todo o seu desenvolvimento se dê de forma harmônica, ou 

seja, a emoção se configura como campo vital para os seres humanos.  

Uma autora que discute o papel desempenhado pelo fantástico - inerente à literatura - 

na criança é Held (1980), que assinala a necessidade de se olhar a criança como um ser 

pensante, que, como membro da sociedade, é capaz de discutir e refletir sobre os mais 

variados assuntos presentes nas obras literárias, sendo que, nessa interlocução com o literário 

é que ela poderá ampliar seu olhar sobre o mundo. 

Reforçando este ponto de vista sobre a literatura, pode-se citar Lajolo (2001), que 

destaca a perpetuação das reflexões propiciadas pelo texto literário, as quais ultrapassam o 

momento da leitura, possibilitando ao leitor continuar envolvido pelas palavras lidas e 
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causadoras de impacto, que, sem dúvida, precisam ser degustadas por um tempo maior que o 

da leitura. 

Zilberman (2004), em seus estudos, assinala a função da literatura como arte, a partir 

de reflexões sobre a teoria da estética da recepção, de Jauss. Discute ele a importância dessa 

teoria para a compreensão da literatura, como obra que somente “ganha vida” se envolve o 

leitor, compreendido como sujeito capaz de exercer julgamento após a experiência estética.    

 Sobre a interação do leitor com o texto, pode-se refletir sobre os estudos de Iser 

(1996), que discute sobre o papel do leitor no processo de leitura, atribuindo àquele a 

incumbência de fazer inferências das entrelinhas, tendo em vista que o texto literário 

apresenta vazios produtivos que precisam ser preenchidos. 

 Eco (2003) propõe a leitura “cooperante”, discutindo sobre os tipos de leitores. Esse 

autor distingue o leitor que tem como único objetivo conhecer o final da obra e um outro que 

procura desvendar que olhar precisa ter ao ler determinado texto. Isto porque, como afirma o 

autor, a intenção do texto deve ser respeitada.   

 Investigando o processo de leitura, pode-se recorrer a Jouve (2002), que apresenta seu 

olhar sobre as teorias de Jauss, Iser e Eco em relação a esse processo, discutindo-o e 

ressaltando qual a posição do leitor diante do texto e, ainda, quais as implicações dessa leitura 

para a sua vida. 

 Após esta apresentação de autores que discutem sobre Psicologia, Sociologia e 

Literatura, passar-se-á aos estudos de autores que discutem sobre o fenômeno bullying e 

temas correlatos que, certamente, enriqueceram o debate sobre esse problema. 

 Um dos mais importantes autores que teorizam sobre o bullying é o professor e 

pesquisador Olweus (2006), sendo este o realizador das primeiras pesquisas sobre esse tipo de 

prática, na década de 70 do século XX, pesquisas estas que servem de referência ainda hoje. 

 Foram esses estudos que por primeiro contribuíram para o entendimento sobre o que é 

o bullying, quais as suas características, quais as peculiaridades dos seus participantes, além 

de ter sido o referido autor o primeiro a formular estratégias de combate a esse mal, presente, 

principalmente, no ambiente escolar. 

 Apesar de seu estudo ter ficado restrito à Noruega, foi a partir deste que o mundo pôde 

olhar com mais acuidade para um problema tão sério, buscando formular estratégias que 

fossem eficazes no enfrentamento ao bullying. 

 Muitos outros autores, então, passaram a se dedicar a esse problema, construindo 

importantes mecanismos para identificar e agir sobre o problema. Fante e Pedra (2008), por 

exemplo, realizaram pesquisas no Brasil, possibilitando o mapeamento de tal fenômeno nesse 
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País. Os autores mencionados forneceram informações preciosas que confirmam os padrões 

apresentados por Olweus (2006), demonstrando ser esse um tipo de agressão que tem 

características semelhantes, independente do país onde ocorra. 

 Fante (2005), em uma de suas obras, formula estratégias de como prevenir a violência 

nas escolas, a partir do Programa intitulado “Educar para a paz”, em que apresenta 

metodologias a serem utilizadas pelas escolas, ressaltando a necessidade de adaptações para 

cada caso em particular. 

 Nessa mesma linha de reflexão, estão as autoras Beaudoin e Taylor (2006), que 

discutem qual postura o professor deve assumir diante da prática do bullying e apontam para a 

importância de o docente esclarecer o ato de violência antes de tomar partido, afinal a 

punição, por si só, não é solução, seja qual for o caso. 

 Como reflete Jares (2002), é essencial que seja despertado no sujeito o respeito por si e 

pelo outro, caso contrário, nenhuma mudança é realmente efetiva. Para este autor (JARES, 

2008), os valores da família e da própria escola, na educação das crianças, são 

imprescindíveis para uma convivência pacífica entre pares, enfatizando o diálogo e a 

solidariedade como pontos-chave para essa construção.         

  Nesse mesmo raciocínio, Tognetta (2003) aborda a importância da construção da 

solidariedade na escola, ressaltando a necessidade de se trabalhar a afetividade e o olhar sobre 

o outro, propondo mecanismos que possibilitem maior interação entre os alunos, incluindo o 

trabalho com a literatura.  

Numa outra obra compartilhada por essa autora com Vinha (TOGNETTA; VINHA, 

2007), é apresentado um retrato da realidade escolar brasileira atual, buscando traçar 

estratégias para que as regras sejam respeitadas e, o mais importante, meios para que os 

alunos possam participar da formulação de algumas regras, colocando-os na situação de 

responsáveis por cumpri-las.  

 Middelton-Moz e Zawadski (2007), autoras norte-americanas, trazem em seus 

discursos a necessidade de a vítima deixar de negar, para si mesma, as agressões sofridas e ter 

a coragem de denunciar seu(s) agressor (es), alertando-se para o fato de que, caso contrário, a 

situação de agressão tenderá a aumentar, tornando-se reflexo para toda a vida, visto que as 

marcas deixadas pelos agressores não desaparecem facilmente. Além disto, discutem as 

referidas autoras o outro lado da moeda, demonstrando as crenças, valores e ambientes que 

sustentam o desenvolvimento dos bullies. 

 Um estudo que subsidia o entendimento a respeito das peculiaridades do bullying 

praticado entre as meninas é o da autora Simmons (2004), que revela como estas podem usar 
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da sutileza em tal tipo de prática, diferenciando-o do “bullying masculino”, o que torna a sua 

identificação mais difícil.      

 Frente ao bullying, muitas diretrizes devem ser investigadas, dentre elas, a construção 

da moral no sujeito, acreditando que essa construção, quando abalada, provoca sérios danos, 

como nos afirmam os estudos de Piaget (1994) e La Taille (2006), ao discutirem sobre a 

construção do plano moral, destacando as consequências decorrentes de “falhas” nesse 

desenvolvimento. La Taille (2009) reflete sobre os aspectos educacionais implicados na moral 

e na ética. 

Esses são alguns dos autores que dialogam com este trabalho e que respaldam os 

posicionamentos e discussões em relação à temática, que busca articular literatura e bullying.    

Com a finalidade de evidenciar o argumento sobre o papel da leitura de literatura 

como possibilidade de discussão sobre a prática do bullying, cinco textos literários infantis 

foram selecionados, pertencentes ao gênero conto de fadas. 

Como critério de seleção, direcionou-se o foco para histórias que possibilitassem uma 

interface mais explícita entre a literatura e o bullying. Para tanto, recorreu-se às obras de 

autores clássicos, dentro da literatura infantil, a saber: Jacob e Wilhelm Grimm (1785-1863 e 

1786-1859) e Hans Christian Andersen (1805-1875), por se encontrar na obra desses autores 

histórias inquietantes e desafiadoras, que proporcionam material fecundo, sendo este, 

portanto, o próximo passo a ser descrito. 

 As análises dessas narrativas se baseiam nos estudos feitos sobre a literatura e o 

fenômeno bullying, de maneira a construir elementos que propiciem a problematização do 

bullying entre escolares.  

Pretende-se fomentar a discussão sobre esse tipo de violência em sala de aula e 

ampliar o entendimento sobre tal temática, através das inferências que os possíveis alunos-

leitores poderão fazer entre os contos e o mundo real, tornando-se, portanto, uma alternativa 

de reflexão sobre o bullying entre as crianças e jovens. Se a literatura é uma leitura da vida 

real, como, então, não aproveitar essa literatura como instrumento para se discutirem as 

atitudes dos próprios seres humanos? 

 Segundo Yunes (2003, p. 10, grifo da autora),  
 

[...] quem lê o faz com toda a sua carga pessoal de vida e experiência, 
consciente ou não dela e atribui ao lido as marcas pessoais de memória, 
intelectual e emocional. Para ler, portanto, é necessário que estejamos 
minimamente dispostos a desvelar o sujeito que somos – ou seja, lugar do 
qual nos pronunciamos – ou que desejamos construir pela tomada de 
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consciência da linguagem e de nossa história, nos traços deixados pelas 
memórias particulares, coletivas e institucionais. 

 

 Assim, ao entrar em contato com o texto literário, o leitor se torna capaz de romper 

com ideias pré-estabelecidas, saindo da sua “zona de conforto” ao fazer inferências entre o 

que considera habitual e o que lhe é apresentado como novo pela leitura, na medida que se 

abre à experiência dessa atividade.    

Na busca por textos que incitassem o desejo do leitor, foram escolhidos os contos a 

serem analisados. São eles: A Gata Borralheira (1812), As Cegonhas (1838), O Patinho Feio 

(1844), Um-olhinho, Dois-olhinhos, Três-olhinhos (1812) e João-Trapalhão (1837). 

 É interessante ressaltar que tanto a Alemanha, país natal dos irmãos Grimm, como a 

Dinamarca, país natal de Andersen, passavam por uma enorme turbulência no início do século 

XIX em busca do nacionalismo, estando as relações sociais em crise, de modo que a 

problemática da violência fazia-se presente naquelas sociedades, dando, portanto, margem 

para a inserção dessa prática nos contos disseminados na época e compilados por esses 

autores (MATA, 2006).  

Como se pode perceber, os irmãos Grimm e Andersen tiveram contextos semelhantes 

para a coleta/escrita dos contos literários e é evidente que utilizaram fatores da sociedade da 

época como inspiração para essa jornada. Todavia, ao contrário dos irmãos Grimm, que 

buscaram reavivar na memória do povo alemão histórias pertencentes à cultura popular, 

Andersen criou a maioria de suas histórias. 

 Segundo Tatar (2004): 

 

Os contos de fadas literários de Andersen são mais íntimos e pessoais, 
centrando-se no comportamento humano, em virtudes e vícios, e na 
compaixão e no arrependimento [...] encontramos muitas vezes personagens 
que são alter egos do autor, figuras que refletem ansiedades, fantasias e 
lutas pessoais do jovem proletário que alcançou a aristocracia literária da 
Dinamarca (TATAR, 2004, p. 348).  
 

Andersen utilizava, então, seus próprios sentimentos e angústias como fonte de 

inspiração para construir contos carregados de tragédia e sofrimento, fazendo uso da sua 

própria experiência de criança pobre, uma vez que foram a sua infância carente e uma 

posterior ascensão social que lhe permitiram conhecer os contrastes existentes dentro de uma 

mesma sociedade, o que o fez desenvolver um olhar crítico, também presente nas suas 

narrativas.  
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 Segundo Tatar (2004, p.348), “há muitos que encontram nas histórias de Andersen, 

além do fascínio, a promessa de redenção através da compaixão e do arrependimento sincero” 

e é essa relação construída com o texto literário que permite ao leitor “atualizar o texto no 

ângulo da sua historicidade, da sua experiência, dando-lhe também vida nova” (YUNES, 

2003, p. 11), de modo a alcançar um novo olhar a partir de sua reflexão sobre o que foi lido. 

  No intuito de potencializar essa experiência de leitura através dos contos 

selecionados, procurou-se realizar uma interface desses contos com a problemática que se 

intensifica na sociedade atual com relação ao fenômeno bullying, destacando aspectos 

diferentes e importantes a partir de cada conto. A seguir, serão abordados alguns pontos, de 

maneira a esclarecer qual a ótica que direcionou cada uma das análises. 

 Iniciar-se-á com a história A Gata Borralheira1 (GRIMM, 1812/2003a), conto 

conhecido mundialmente e retratado no filme “Cinderela”, produzido pela Disney, em 1950. 

 Nesse conto, discute-se, basicamente, a dificuldade de relacionamento da heroína 

com a madrasta e suas duas filhas, ocasionando as mais diversas situações de humilhação para 

a menina. A partir desse enredo, pode-se debater sobre a atitude de submissão que muitas das 

vítimas de bullying adotam, por medo de represália ou, ainda, por não se acharem boas o 

suficiente para transpor as adversidades criadas, propositalmente, por outros.  

Além disto, nesse conto, em que prevalece a figura feminina, há a demonstração da 

ambiguidade da figura da mulher, que pode ser encarnada no papel de boa e de má, o que 

permite dialogar-se sobre até que ponto as garotas podem aguentar a pressão ou mesmo 

vislumbrar a possibilidade de superação, a partir da personagem principal, que, apesar de 

passar por inúmeras dificuldades, consegue transpô-las. 

O segundo conto a ser analisado é As Cegonhas2 (ANDERSEN, 1838/1978), que 

destaca o sentimento de vingança que aflora nos personagens principais, quando torturados 

psicologicamente pelos meninos da rua.  

Esse conto expõe um aspecto não comum, mas existente, entre as vítimas de 

bullying: apesar de amedrontadas, buscam dar uma resposta à altura da situação de violência, 

o que, na vida real, por vezes se transforma em tragédias. As Cegonhas, portanto, é um conto 

importante para exemplificar e debater a atitude que a vítima pode também desenvolver frente 

à vivência de opressão.  

Além disto, com relação a esse conto de Andersen, pode-se discutir a resposta dada 

pela sociedade, que recrimina e se choca com atitudes de violência explícita, mas que não 
                                                 
1 A primeira edição do conto A Gata Borralheira foi lançada em 1812, versão dos irmãos Grimm. 
2 A primeira edição do conto As Cegonhas foi lançada em 1838, versão de Hans Christian Andersen. 
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olha, com a devida atenção, para a violência presente no dia-a-dia das escolas. É como se, 

enquanto o problema não se manifesta de forma extraordinariamente visível, a ponto de 

causar danos graves, não houvesse a necessidade de debater e encarar a situação de frente. Por 

esta razão, esse conto muito nos ajuda a abrir a mente e enxergar as “vítimas agressoras” de 

uma maneira diferente. 

O terceiro conto, O Patinho Feio3 (ANDERSEN, 1844/1978), muito dá margem para 

a discussão sobre o bullying, pois apresenta situações clássicas desse tipo de violência em seu 

enredo, uma vez que o fenômeno em foco se caracteriza por ações de violência, verbais ou 

físicas, repetitivas e cometidas por uma mesma pessoa ou um mesmo grupo de pessoas 

(OLWEUS, 2006), o que ocorre no conto aqui tratado, visto que a personagem principal, no 

decorrer da narrativa, é vítima de intimidação verbal, física e psicológica pelos diferentes 

grupos com os quais interage.  

O patinho, logo nos primeiros instantes em que chega ao quintal, lugar que deveria 

ser seu lar, é recebido a pontapés e bicadas pelos outros animais e é rejeitado, inclusive, pelos 

próprios irmãos, que afirmam, categoricamente, que melhor seria se o patinho fosse apanhado 

pelo gato. Até a mãe pata, único personagem que intercede pelo filhote, acaba afirmando que 

preferiria não vê-lo mais. Assim, rejeitado por todos e sendo constantemente maltratado, o 

patinho foge em busca de paz; porém, ao contrário do que se possa imaginar, não a encontra 

em seus novos destinos e continua a ser desprezado por sua feiúra; primeiro, pelas marrecas, 

depois, pelos gansos e, ainda, pelo gato e a galinha, o que o leva a incorporar, assim, o 

discurso tantas vezes ouvido, até realmente crer que é feio e que, assim sendo, merece esse 

tratamento. 

O quarto conto Um-olhinho, Dois-olhinhos, Três-olhinhos4 (GRIMM, 1812/2003b) 

trata de uma menina “perfeita” com dois olhos, mas que é motivo de chacota das irmãs que,  

mesmo “imperfeitas”, demonstram autoconfiança suficiente para agredir a menina com dois 

olhos, o que reforça a ideia de que os chamados “defeitos de aparência” não são os maiores 

motivadores quando se trata de bullying e que o que realmente torna alguém foco da violência 

é a sua maneira diferente de se apresentar socialmente.  

Partindo dessa afirmação, procurar-se-á discutir quem são esses agressores, o que 

eles pensam, por quais motivos agridem e, principalmente, qual a sensação em agredir outra 

pessoa. Olhar a outra face é essencial, para que se possa entender quais os motivos ou 

                                                 
3 A primeira edição do conto O Patinho feio foi lançada em 1844, versão de Hans Christian Andersen.  
4 A primeira edição do conto Um-olhinho, Dois-olhinhos, Três-olhinhos foi lançada em 1812, versão 
dos irmãos Grimm. 
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incentivos que tornam um sujeito agressor. Somente entendendo essas razões, é que se poderá 

vislumbrar alternativas que possibilitem a mudança de comportamento.  

Além disso, Um-olhinho, Dois-olhinhos, Três-olhinhos (2003) nos mostra um novo 

elemento que começa a ser discutido a respeito da prática do bullying, em que pessoas com 

um certo prestígio entre os colegas e professores também podem se tornar vítimas, justamente 

pelo fato de se destacarem positivamente perante os demais, visto que praticar esse tipo de 

violência também pode estar atrelado ao sentimento de inveja, ou seja, uma espécie de 

desconforto em não conseguir ser/ter o que a outra pessoa é/tem, o que gera o ódio, semeando 

o anseio de destruição.  

O último conto a ser analisado se chama João-Trapalhão5 (ANDERSEN, 1837/2004)  

e não se caracteriza totalmente como bullying, mas apresenta as humilhações que João, o 

personagem principal, sofre por parte dos seus irmãos. Isto porque ele, figura bem humorada e 

sagaz, não se importa muito com as investidas de seus agressores, conseguindo sempre 

reverter a situação a seu favor, e o bullying, para existir, precisa de que a vítima se sinta como 

tal, ou seja, se incomode com os atos de violência investidos, que se abata diante da situação, 

apresentando características que tornam a identificação desse fenômeno possível. 

Mas, então, por que trazer este conto para a análise? Para mostrar que nem todo 

agredido se configura como uma vítima, o que, sem dúvida, ajuda no enfraquecimento do 

agressor, já que este precisa e faz uso do sofrimento do agredido para se fortalecer como bully 

(OLWEUS, 2006). Debater sobre este conto nos dá a visão de que o bullying nem sempre se 

instala e que o agressor pode não se beneficiar a partir do sofrimento alheio.  

 Essas análises dos textos literários selecionados são importantes, na medida que 

possibilitam vislumbrar e desenvolver reflexões sobre um assunto já tão presente na 

sociedade, mas ao mesmo tempo tão delicado. Discutir o bullying a partir da interação com a 

Literatura resultará numa maneira lúdica de despertar o interesse pela temática e 

problematizá-la. 

A análise desses textos ocorre concomitantemente a uma pesquisa bibliográfica que 

oferece subsídios sobre como se discutir o bullying a partir da leitura de contos de fada, 

dialogando com autores das áreas de Literatura e bullying, conforme mencionado, a fim de 

desenvolver um aporte teórico consistente para a realização das análises. 

Para tanto, este estudo se serve da abordagem qualitativa, que é “um conjunto de 

práticas interpretativas de pesquisa, mas também um espaço de discussão” (GUBA E 
                                                 
5 A primeira edição do conto João Trapalhão foi lançada em 1837, versão de Hans Christian 
Andersen. 
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LINCOLN apud ESTEBAN, 2010), sendo, portanto, mais relevante para a implementação 

desta pesquisa, uma vez que centraliza sua atenção nas particularidades que compõem o 

objeto de estudo, ou seja, investigar como a leitura de contos de fada pode promover 

discussões sobre o bullying presente na vida de escolares. 

Este tipo de abordagem valoriza o entendimento do sujeito, leitor de textos literários, 

a respeito da própria realidade, possibilitando a identificação desse sujeito com as 

especificidades do fenômeno bullying apresentado por meio dos contos analisados. Assim, “a 

análise dos dados [qualitativos] envolve uma interpretação complexa dos fenômenos humanos 

e sociais” (GAIO, 2008, p. 151), auxiliando o pesquisador a justificar, elaborar ou integrar em 

um marco teórico o seu discurso.  

 
O momento atual reivindica uma pesquisa qualitativa cuja característica 
fundamental está na reflexibilidade. Esse conceito significa que deve ser 
dada especial atenção a forma que diferentes elementos linguísticos, sociais, 
culturais, políticos e teóricos influem de maneira conjunta no processo de 
desenvolvimento do conhecimento (interpretação) na linguagem e na 
narrativa (forma de apresentação) e impregnam a produção dos textos 
(autoridade, legitimidade) (ESTEBAN, 2010, p. 130).   
 
 

Partindo dessa abordagem qualitativa, como já anunciado, este trabalho se caracteriza, 

metodologicamente, como uma pesquisa bibliográfica e tem o seu desenho elaborado a partir 

da interlocução dos textos literários em análise e os objetivos almejados neste estudo. Desta 

forma, esta é uma investigação que dialoga com o material que já foi produzido nas áreas de 

Literatura e bullying, buscando realizar uma interlocução capaz de gerar novas perspectivas, a 

partir de uma análise interpretativa do discurso identificado dentro dessas áreas.  

 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa 
bibliográfica não deve ser confundida com a revisão ou a resenha 
bibliográfica, pois a pesquisa bibliográfica é por si só um tipo de pesquisa, 
enquanto a revisão ou a resenha bibliográfica é um componente obrigatório 
de todo e qualquer tipo de pesquisa (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 74). 

 
Assim, com o levantamento bibliográfico, proporcionado por este tipo de pesquisa, é 

possível navegar entre a teoria e os textos literários, desenvolvendo um olhar mais acurado 

com base na reflexão pessoal.  

Segundo Severino (2007, p.122), “os textos [neste tipo de pesquisa] tornam-se fontes 

dos temas a serem pesquisados”, o que possibilita ao pesquisador fazer uso das contribuições 

de outros autores, de modo a enriquecer o seu trabalho. Para Gil (2007), a grande vantagem 

desse tipo de pesquisa é o amplo acesso às informações, o que permite ao pesquisador realizar 
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um vasto apanhado sobre a temática e, particularmente, neste estudo, dialogar com a análise 

de conteúdo, embasando assim as ideias apresentadas, de modo a construir reflexões sobre o 

bullying entre crianças e jovens a partir dos contos de fada. 

 A análise, portanto, se debruça sobre os contos mencionados, buscando desvendar as 

possíveis interpretações a partir de cada texto analisado - “o ponto de partida da análise de 

conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada” (FRANCO, 2008, p. 12). 

 Segundo Bardin (2010, p. 44), a análise de conteúdo pode ser definida da seguinte 

maneira: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter os 
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2010, p. 44). 
 

 Inicialmente rejeitada pela marca positivista que apresentava, a análise de conteúdo foi 

sendo modificada, discutida e ampliada, tornando-se menos rígida com relação à objetividade 

e à descrição. Apresentando como sua função primordial a inferência, “toma-se consciência 

de que, a partir dos resultados da análise, se pode regressar às causas, ou até descer aos efeitos 

das características da comunicação” (BARDIN, 2010, p. 23). 

 Seu campo de aplicação é extremamente vasto e requer um estudo aprofundado, de 

modo que se alcance a relevância teórica da pesquisa, o que nos permite fazer uso desta 

abordagem com o propósito de se vir a alcançar os objetivos deste trabalho. Dessa maneira, 

pode-se afirmar que, quanto maiores forem as indagações sobre os textos analisados, maiores 

serão os sentidos explorados e maior a necessidade de um aparato teórico para sustentá-los. 

 
[...] a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido da comunicação 
(como se fosse o receptor normal), mas também e principalmente desviar o 
olhar para uma outra significação, uma outra mensagem entrevista através 
ou do lado da mensagem primeira. A leitura efectuada pelo analista, do 
conteúdo das comunicações, não é, ou não é unicamente, uma leitura <<à 
letra>>, mas antes o realçar de um sentido que se encontra em segundo 
plano. Não se trata de atravessar significantes, para atingir significados, à 
semelhança da decifração normal, mas atingir através de significantes ou de 
significados (manipulados), outros <<significados>> de natureza 
psicológica, sociológica, política, histórica, etc. (BARDIN, 2010, p. 43, 
grifo da autora).  
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 É interessante destacar-se que o objeto da análise de conteúdo é a linguagem. O seu 

objetivo é buscar o aspecto individual do ato da fala e sua significação, sendo, portanto, “uma 

busca de outras realidades através das mensagens” (BARDIN, 2010, p. 45).  

Justamente por possibilitar ao pesquisador conhecer aquilo que não está explícito na 

mensagem e ainda por permitir a análise dos mais variados temas, a análise de conteúdo é 

bastante utilizada pelos pesquisadores que buscam dissecar o que está por trás da 

comunicação. A escolha da mensagem a ser analisada representa um momento muito 

importante, em que será determinado o tipo de comunicação, podendo, a partir daí, identificar 

qual o tipo de código (se é escrito, oral, etc.) e o suporte (tipo de texto e a quem se aplica). 

Após estas definições iniciais, seguem-se, basicamente, mais três passos (BARDIN, 2010). 

O primeiro é o da descrição, em que são definidas as categorias de análise e os 

critérios de classificação, passo em que o pesquisador irá desmembrar a mensagem, buscando 

uma melhor compreensão. Para isto, pode-se subdividir essa análise categorial em unidades, 

que podem ser de: codificação, registro e contexto; tudo vai depender em que tipo de 

mensagem o pesquisador irá se debruçar, pois é a partir do estabelecimento de categorias que 

serão suscitadas as deduções (inferências). 

O segundo passo é o da inferência, fundamental neste tipo de análise, pois é a partir 

desta que o pesquisador começará a vislumbrar os primeiros resultados que podem confirmar 

ou refutar as suas hipóteses iniciais. O interesse não está na descrição dos conteúdos, mas sim 

no que estes poderão ensinar após serem tratados (BARDIN, 2010), ou seja, a inferência é o 

ponto-chave desse método, o que é compatível com a leitura de textos literários que demanda 

do leitor habilidade inferencial.  

Como fechamento, o terceiro passo é a interpretação. Nessa etapa, o pesquisador 

deverá interpretar todos os dados colhidos e os sentidos revelados nas entrelinhas da 

mensagem, de modo a ratificar ou não as suas hipóteses, não se esquecendo de sempre 

relacionar os resultados com as teorias inerentes à temática pesquisada. 

Como se pode notar, o método de análise de conteúdo, ao mesmo tempo que apresenta 

características de objetividade, ao buscar descrever e categorizar a mensagem posta em pauta, 

apresenta concomitantemente um teor subjetivo, que dá liberdade para o pesquisador buscar 

interpretar o “não dito”.   

E como é que se utilizou esse método? Da seguinte forma: Após a seleção dos textos 

literários (mensagens), buscou-se definir as unidades de contexto a fim de nortear as análises. 

Para tanto, definiu-se como eixo central “a violência entre pares” e, a partir deste, foram 

criadas três unidades fundamentadas numa classificação possível a partir de personagens das 
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histórias. Tais unidades são: Agressores, Vítimas e Espectadores, de maneira a possibilitar o 

desmembramento das mensagens (contos analisados), a partir das ações das personagens, 

conforme se apresentam no discurso textual literário. 

É importante observar que, ao se estabelecerem, como unidades os três grupos que 

basicamente compõem as práticas de bullying, tornou-se possível direcionar o foco escolhido 

para passagens do texto em que as personagens, a partir de suas ações, dão margem para a 

discussão sobre o referido fenômeno.   

Após a definição dessas unidades, foram constituídas as categorias visando ao 

reagrupamento das ações. Para tanto, pensou-se em características inerentes a cada unidade 

que pudessem representá-las de modo objetivo e permitissem reunir momentos dos contos em 

que as personagens demonstrassem algum tipo de atitude semelhante às práticas reais de 

bullying. 

 Foram estabelecidas, a partir de cada unidade, três categorias que elucidassem as 

práticas comuns observadas em cada grupo específico. Para a primeira unidade – Agressores 

–, foram definidas as seguintes categorias: Intimidação, Demonstração de Poder e Controle 

sobre a Vítima, tendo sido destacadas ações marcantes que caracterizam o comportamento 

apresentado pelos bullies no trato com suas vítimas. Para a segunda unidade – Vítimas –, as 

categorias determinadas foram: Submissão/Passividade/Medo, Atitudes de Mudança e Desejo 

de Vingança, sentimentos estes resultantes da relação construída entre a vítima e seu agressor 

ou a partir de uma intervenção positiva praticada em favor da vítima. Para a última unidade – 

Espectadores –, foram apontadas as categorias: Reforço da Agressão, Omissão/Neutralidade 

e Atitudes Positivas, considerando os possíveis posicionamentos assumidos por aqueles que, 

apesar de estarem “de fora”, muito contribuem como apoio para o fenômeno bullying, seja a 

favor de sua continuidade ou do seu término. 

A estrutura, desde o eixo central até as categorias estabelecidas, pode ser observada na 

página seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

QUADRO 1 – EIXO CENTRAL – “A VIOLÊNCIA ENTRE PARES” 

 EIXO CENTRAL 

“A violência entre pares” 
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Assim, foram definidos os focos para a realização das análises dos contos selecionados 

a fim de se demonstrarem, com clareza, as unidades e se evidenciarem os diferentes núcleos 

de sentido que os constituem, de modo a relacioná-los a aspectos referentes ao bullying. Dessa 

forma, foram destacadas, de cada conto, as ações e atitudes das personagens que pudessem 

enfatizar situações de bullying, favorecendo as etapas de Inferência e Interpretação. 

 Estas duas últimas etapas são contempladas nos textos analisados e estão embasadas 

nos dados obtidos através da categorização e nos estudos teóricos realizados sobre Literatura e 

bullying. Nessas análises, procurou-se, partindo de trechos destacados em cada conto, discutir 

o bullying, apresentando ao leitor suas principais características, causas e efeitos, assim como 

modos de combatê-lo, apoiados na bibliografia de áreas afins e na leitura dos contos 

selecionados.    

  Portanto, a decisão de se realizar uma pesquisa bibliográfica, que teve como apoio a 

análise de conteúdo, foi o caminho mais consistente encontrado para se alcançarem os 

objetivos propostos.  

Certamente, extrair dos contos literários selecionados aspectos que permitam discutir a 

respeito do bullying, possibilita que se venha a desenvolver uma nova maneira de olhar para 

textos que provocam inferências pertinentes e são capazes de suscitar a reflexão do sujeito por 

meio da sua leitura. 
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3 EM BUSCA DA INTERFACE: LITERATURA E BULLYING 
 
3.1 ENTRE OS CAMINHOS DA LITERATURA 
 

A Literatura Infantil, indiscutivelmente, passou por inúmeros avanços desde o seu 

surgimento até os dias atuais. Diversos autores passaram a discutir o papel da criança na 

sociedade, seus anseios e suas necessidades, e a cada dia esse tipo de literatura apresenta para 

os pequenos histórias que propõem reflexões sobre assuntos e fatos que fazem parte de suas 

vidas, abordando os conflitos presentes no dia-a-dia de maneira inteligente, buscando gerar 

debates, discussões e possíveis soluções.  

Contudo, apesar de ser uma questão muito discutida hoje no Brasil, segundo Amarilha 

(2004), o trabalho com a leitura de textos literários ainda é pouco explorado dentro da cultura 

escolar, havendo poucos docentes que compreendem a importância dessa atividade para o 

desenvolvimento infantil. 

Como Amarilha (2004, p. 17) constatou em suas pesquisas, “todos [os professores] 

reconhecem que, nas raras oportunidades em que as crianças entram em contato com a 

literatura, mais especificamente com a narrativa, elas demonstram grande interesse”. Então, 

por que os professores, já tendo percebido que há interesse por parte dos alunos, continuam se 

negando a inseri-la no cotidiano escolar? 

Acredita-se que uma dessas “razões” seja o próprio desconhecimento das obras 

literárias ou do potencial da literatura para o desenvolvimento da criança. Como constatou 

Amarilha (2004) em pesquisas, muitos professores afirmaram ser o texto informativo o gênero 

preferido de leitura. Uma segunda razão seria a de que muitos deles não são leitores assíduos 

porque lhes falta tempo para essa atividade, já que têm de dobrar ou triplicar a jornada de 

trabalho e, além disso, tem-se o fato de trabalharem em escolas cuja estrutura (incluindo a 

biblioteca e seu acervo) é precária.  

Sobre a jornada de trabalho dos professores, Tardif e Lessard (2011, p. 157) afirmam: 

“A tarefa [docência] gira [...] em torno de 37 a 40 horas de trabalho semanal. Um pequeno 

número de professores apenas cumprem essas exigências, ao passo que outros, mais 

numerosos, se comprometem a fundo na profissão sem contar as horas”. 

Somando-se essas razões, percebe-se que muitos professores acabam sem se preocupar 

com a qualidade do ensino literário destinado às crianças; consequentemente, não buscam 

conhecer o universo infantil e as suas necessidades, deixando de tornar suas atividades mais 

interessantes e produtivas, por meio da inserção da literatura infantil na sala de aula. E, 

quando, por acaso, trabalham com livros infantis, muitos não se preocupam com a qualidade 
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do texto que está sendo ofertado à criança. Como observa Meireles (1984), nem todo livro é 

de literatura infantil, isto porque nem todos apresentam atributos literários: não basta juntar 

um monte de palavras e destiná-las às crianças, para que se crie uma obra literária infantil.    

A qualidade é um fator imprescindível na escolha do livro ou de qualquer outra forma 

de expressão literária que seja apresentada à criança; afinal, é a partir dessa escolha que esta 

terá a possibilidade de ampliar seus conhecimentos em relação a temas como o bullying, por 

exemplo, propiciando momentos de reflexão. Essa qualidade, segundo Jauss (JAUSS apud 

ZILBERMAN, 2004, p. 35), pode ser observada quando a obra “contraria a percepção usual 

do sujeito” e, assim, pode-se falar que é uma obra boa, porque provoca estranheza em 

diferentes leitores. 

Como então transformar essa mentalidade? Essa visão perpetuada pela escola 

tradicional esteve e continua presente dentro das instituições escolares e enraizada em muitos 

dos professores do Brasil, que ainda têm em mente a função da literatura como veículo de 

instrução, ou seja, se configurando apenas como instrumento (ZILBERMAN, 2003). 

 É necessário mostrar-lhes a literatura infantil como arte, destacando a importância 

desta como um canal facilitador na formação de cidadãos conscientes. Por esta razão, 

promover pesquisas que confirmem essa relevância é, certamente, um caminho fundamental. 

Isto porque a literatura contraria o caráter pedagógico que lhe foi dado a partir do século 

XVIII, com a Revolução Industrial e a ascensão da burguesia, em que sua incumbência era a 

de instruir as crianças, nas recém-popularizadas escolas laicas. Sabe-se que o conhecimento 

presente na literatura permite ao leitor a possibilidade de desdobramento de suas capacidades 

intelectuais, linguísticas, afetivas, sociais e comportamentais.    

 Mas por onde começar? Acredita-se que o primeiro passo para desmistificar essa ideia 

pedagógica há muito tempo firmada é compreender que a literatura infantil tem, sim, a função 

de divertir; afinal, o seu público-alvo é o infantil e as crianças gostam de ser envolvidas pela 

magia das histórias dos contos de fada, pois, nesse mundo, é permitido sonhar, viver outras 

vidas, ser outras pessoas, ultrapassar limites. Entretanto, isso não é tudo: o trabalho com a 

literatura abre um leque de possibilidades de desenvolvimento que ultrapassa o puro prazer. 

Isso porque, ao ler, o indivíduo se abre a novos conhecimentos, que o permitem refletir e 

construir sua própria interpretação, seu próprio olhar sobre o texto.  

Sobre a interação entre o leitor e a obra literária, Iser (1996), a partir da sua teoria do 

efeito estético, destaca o papel desempenhado pelo leitor no processo de leitura. Assim, o 

autor se preocupa, essencialmente, com o efeito que cada texto causa em seu leitor, uma vez 

que este é convidado a preencher as lacunas presentes na obra, levando em consideração os 
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seus conhecimentos prévios, bem como o repertório inerente à própria obra, tendo em vista 

que a fonte para a construção da interpretação é decorrente de ambas as partes, ao interagirem 

no momento da leitura. Além disto, esse autor ressalta que “[...] é só na leitura que os textos 

se tornam efetivos” (ISER, 1996 p. 48), o que torna o receptor elemento básico na 

constituição do sentido da obra.  

 Ainda sobre esse diálogo do leitor com o texto, Iser (1996) faz a seguinte observação: 

 
O texto literário alcança assim o grau de estranheza indispensável para que 
as disposições de seus receptores sejam afetadas. [...] o texto deixa de ser 
mero reflexo do repertório das disposições de seus leitores, pois exige deles 
atividades, assim possibilitando que se “abra” a hierarquia cristalizada dos 
constituintes psíquicos. Essa “abertura” produz um movimento que 
sentimos como libertação latente, pois somos capazes de suspender a 
exigência do censor e a validez do domínio estabelecido ao menos durante 
um certo tempo, o da leitura. (ISER, 1996, p. 91) 
 

 Como se vê, fica evidente a importância da leitura de textos literários, como sendo um 

momento que permite ao sujeito sair, temporariamente, do seu cotidiano e divagar pelo 

mundo da ficção, buscando compreender a dinâmica do texto, fazendo inferências, enfim, 

construindo e reconstruindo, num movimento de constante aprendizagem. Neste sentido, o 

leitor tem um papel fundamental, afinal, cabe a ele ler as estrelinhas, construindo, assim, o 

significado que aquele texto o possibilita fazer. 

A leitura desse tipo de texto é, sem dúvida, um caminho capaz de provocar o 

pensamento das crianças, exatamente porque esta é uma arte que permite ao leitor parar por 

um momento e olhar para dentro de si mesmo, num verdadeiro processo de introspecção; 

possibilita analisar suas próprias emoções, o que transcende o momento da leitura, pois a 

contemplação da literatura não é imediatista, não se resume ao momento do contato com a 

obra. Vai além, proporcionando ao leitor continuada vivência de experiências e sensações que 

foram marcantes no seu encontro com o texto. 

Martha (2010) destaca que algumas características, inerentes às histórias literárias, 

possibilitam ao leitor um momento de análise interior: 

 

O modo de narrar – o embate de perspectivas diferentes e a experiência de 
acontecimentos ambíguos vividos pelos protagonistas como projeções de 
suas consciências – confirma a catarse, uma vez que a vivência de fatos 
contraditórios libera os leitores da submissão a modelos a que foram 
submetidos em seu meio social e familiar. [...] Assim, tanto a instauração dos 
conflitos quanto os modos como se dissipam as angústias que assaltam as 
personagens possibilitam aos receptores que reflitam sobre suas 
experiências, reconheçam as emoções que experimentam no cotidiano das 
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relações humanas, e promovam, ao mesmo tempo, a liberação de temores 
que os assaltam e angustiam (MARTHA, 2010, p.140).  
 

Essa interação do leitor com o texto, portanto, pode fazê-lo construir, individualmente, 

uma nova maneira de enxergar a sua própria condição de vida, no mundo real. Esse encontro 

pode ser potencializado quando a leitura do texto literário vem atrelada a um momento de 

discussão, favorável ao levantamento de questionamentos e dúvidas, ou seja, quando há uma 

mediação, ampliam-se as possibilidades de se trabalharem assuntos que prejudicam a paz na 

escola, como é o caso do bullying.  

Isso porque, ao se abrir a discussão sobre a história, os alunos poderão expor seus 

sentimentos e se posicionarem diante das opiniões suscitadas pela narrativa; tendo em vista, o 

caráter formador da literatura que “pré-forma a compreensão de mundo do leitor, repercutindo 

então em seu comportamento social” (ZILBERMAN, 2004, p. 38). Jauss (apud 

ZILBERMAN, 2004, p. 39) complementa essa ideia ao afirmar que “A relação entre a 

literatura e o leitor pode atualizar-se tanto no terreno sensorial como estímulo à percepção 

estética, como também no terreno ético enquanto exortação à reflexão moral”.  

 De acordo com Zilberman (2004), a estética da recepção apresentada por Jauss sugere 

que o foco central de toda interpretação textual deve recair sobre o leitor e seus processos de 

recepção e não exclusivamente sobre o autor, o que torna o leitor um produtor de 

interpretações e significações válidas, valorizando, desse modo, o seu papel na construção do 

sentido do texto. Além disto, nessa teoria, a historicidade da obra é exposta como fator 

fundamental na produção de possíveis interpretações de cada leitor, ao solicitar que este traga 

para o momento da leitura seus conhecimentos, emoções e sensações. Assim, a recepção 

estética do texto literário se estabelece sempre a partir da interação entre o texto e o leitor.  

 

Caracterizando a experiência estética, Jauss explica por que é lícito pensá-la 
como propiciadora da emancipação do sujeito: em primeiro lugar, liberta o 
ser humano dos constrangimentos e da rotina cotidiana; estabelece uma 
distância entre ele e a realidade convertida em espetáculo; pode preceder a 
experiência, implicando então a incorporação de novas normas, 
fundamentais para a atuação na e compreensão da vida prática; e, enfim, é 
concomitantemente antecipação utópica, quando projeta vivências futuras e 
reconhecimento retrospectivo, ao preservar o passado e permitir a 
redescoberta de acontecimentos enterrados (ZILBERMAN, 2004, p. 54). 
 

Dessa forma, a literatura, sem dúvida, medeia o encontro do leitor com o mundo e 

consigo mesmo, preenchendo uma função de conhecimento psicológico, que vai sendo 

construído, paulatinamente, a partir da necessidade e interesse do leitor. 
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É o leitor que apresenta à história suas perspectivas, angústias e dúvidas, colhendo os 

significados que lhe são pertinentes, após refletir sobre o texto, isto porque os sentimentos e 

as emoções vivenciadas nesse tipo de leitura muito se assemelham aos sentimentos da vida 

real – afinal a ficção apesar de imaginária, trata-se de uma construção paralela ao mundo real, 

além de uma expansão dessa realidade, a partir da capacidade criativa do autor. Reforçando 

essa ideia, Lajolo (2001, p. 44) afirma que: “Os mundos que ela [literatura] cria não se 

desfazem na última página do livro [...]. Permanecem no leitor incorporados como vivência, 

marco da história de leitura de cada um”.   

Assim, a obra literária ganha vida a partir do encontro do leitor com o texto, passando 

de mera coletânea de palavras, na medida que aquele a percebe como objeto estético, como 

afirma Zilberman (2004):  

 

É o recebedor que transforma a obra, até então mero artefato, em objeto 
estético, ao decodificar os significados transmitidos por ela. Em outras 
palavras, a obra de arte é um signo, porque a significação é um aspecto 
fundamental de sua natureza, mas ela só se concretiza quando percebida por 
uma consciência, a do sujeito estético (ZILBERMAN, 2004, p.21). 

 
 
 Portanto, o leitor, como sujeito estético, ocupa um papel de destaque na teoria de 

Jauss, isto porque depende dele a existência da obra, pois a cada leitura, independentemente 

da época em que foi escrita, se atualiza aos olhos do leitor, que traz para essa experiência toda 

a sua bagagem de conhecimentos. É evidente que “cada leitor pode reagir individualmente a 

um texto, mas a recepção é um fato social – uma medida comum entre essas razões 

particulares; este é o horizonte que marca os limites dentro dos quais uma obra é 

compreendida em seu tempo e que sendo trans-subjetivo condiciona a ação do texto” (JAUSS 

apud ZILBERMAN, 2004, p. 34). 

 Esse limite que se pode entender como sendo a plurissignificação presente no texto 

literário é apontado por Jouve (2002), ao discutir a pluralidade de interpretações promovidas 

pelo texto escrito, que admite uma grande distância temporal entre autor e leitor: “o escrito 

permite aos leitores verem no texto outra coisa além do projeto do autor” (JOUVE, 2002, 

p.24), mas isto não significa que seja possível qualquer interpretação, pois, apesar da 

possibilidade das múltiplas interpretações que o texto permite, não se pode interpretá-lo de 

qualquer maneira, “existem critérios de validação. O texto permite, com certeza, várias 

leituras, mas não autoriza qualquer leitura” (JOUVE, 2002, p.25). 
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 Ainda sobre os limites de interpretação presentes nas obras literárias, Eco (2003) faz a 

seguinte ponderação ao falar que essas obras, embora convidem à liberdade, propondo um 

discurso com muitos planos de leitura - o que coloca o leitor diante das ambiguidades, da 

linguagem e da vida - apresentam uma intenção em cada texto que deve ser respeitada (ECO, 

2003). 

 
[...] tentemos nos aproximar com bom senso de uma obra narrativa e 
confrontemos as proposições que podemos enunciar a seu respeito e aquelas 
que articulamos em relação ao mundo. [...] Os textos literários não somente 
dizem explicitamente aquilo que nunca podemos colocar em dúvida mas, à 
diferença do mundo, assinalam com soberana autoridade aquilo que neles 
deve ser assumido como relevante e aquilo que não podemos tomar como 
ponto de partida para interpretações livres. (ECO, 2003, p. 13, grifo do 
autor). 

 

 Portanto, pode-se verificar que o texto literário ganha vida a partir do seu leitor, mas 

ao mesmo tempo não está à mercê de qualquer interpretação por parte deste. Todavia, é nesse 

encontro entre o escrito e o sujeito estético que ocorre o processo da catarse, sendo este o 

experimentar da superação em relação a alguma situação opressora, tanto as psicológicas 

quanto as cotidianas, através de uma resolução que se apresente de forma eficaz o suficiente 

para que tal ocorra. A catarse permite ao leitor viver experiências diversas e até inimagináveis 

na vida real, superando desafios e alcançando conquistas, dando status à literatura, como 

caminho de libertação, ao menos durante o tempo da leitura, que pode gerar reflexão para toda 

uma vida.  

 A definição de catarse é contemplada por Jauss na seguinte afirmação: 

 

Ele define a katharsis como a concretização de um processo de 
identificação que leva o espectador a assumir normas de comportamento 
social [...] coincide com o prazer afetivo resultante da recepção de uma obra 
verbal e que motiva “tanto uma transformação de suas [do recebedor] 
convicções, quanto a liberdade de sua mente”. A catarse constitui a 
experiência comunicativa básica da arte, explicitando sua função social, ao 
inaugurar ou legitimar normas, ao mesmo tempo que corresponde ao ideal 
da arte autônoma, pois liberta o espectador dos interesses práticos e dos 
compromissos cotidianos, oferecendo-lhe uma visão mais ampla dos 
eventos e estimulando-o a julgá-los. (ZILBERMAN, 2004, p. 57) 

 
  
 O que se pode observar é que a literatura proporciona prazer ao leitor, mas vai além, 

motivando este à ação. Ao se identificar com a obra e suas personagens, o sujeito é posto em 

meio a um amálgama de sensações, que o levará ao distanciamento e, consequentemente, à 

reflexão, que poderá ser uma reflexão sobre seus próprios sentimentos ou mesmo atitudes. 
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Não é exatamente isto que se busca desenvolver nas nossas crianças e jovens? A autonomia 

frente às ações e decisões? A experiência estética, propiciada pelo encontro com o texto 

literário torna possível a construção de um novo olhar sobre a própria vida. 

De acordo com Amarilha (2004, p. 20), a literatura possibilita à criança “organizar o 

impacto fragmentado e caótico da experiência de mundo que seus limites de criança 

impõem”.  O texto, portanto, serve como referência para o enriquecimento do conhecimento 

de mundo da criança, de maneira criativa, o que permitirá que esta desenvolva confiança para 

buscar novas leituras, construindo sua capacidade de interpretação e de criticidade em relação 

a estas.  

Dessa maneira, por meio das leituras é possível fazer-se um paralelo entre as histórias 

e a realidade. Assim, a partir do encontro com o texto, o leitor poderá ampliar o seu poder de 

argumentação a respeito de assuntos antes desconhecidos, como ocorre em relação ao 

bullying, fenômeno vivenciado por muitos, mas ainda esclarecido e discutido entre poucos. E 

a literatura infantil, em todo o seu universo, está repleta de histórias que permitem “o 

desencadear das múltiplas visões que cada criação literária sugere, enfatizando as variadas 

interpretações pessoais, porque decorrem da compreensão que o leitor alcançou do objeto 

estético” (ZILBERMAN, 2003, p. 28).  

Basta que a criança seja incentivada a buscar, nas histórias, respostas para as suas 

dúvidas, pois ela é um ser curioso por natureza. Segundo Held (1980, p.160), “a criança se 

interroga muito cedo, cada vez mais cedo talvez, sobre a família, a escola, o mundo”. 

 

Crianças nitidamente mais jovens [...], para quem as primeiras páginas 
foram lidas em voz alta, puderam continuar a leitura sozinhas, interessar-se 
pelos problemas sociais e políticos colocados e compreendê-los, ao menos 
parcialmente. Tanto é verdade que não existem temas “tabus”, e a criança se 
interessa por assuntos importantes e sérios toda vez que são abordados de 
maneira capaz de tocá-las (HELD, 1980 p. 161). 

  

A criança gosta desse jogo de debates e questões proporcionados a partir das 

discussões decorrentes das histórias, pois ela tem interesse pela linguagem, por novas 

descobertas e aprendizados, e busca respostas para as suas inquietações pessoais. Nem mesmo 

as crianças gostam de desconhecer assuntos e significações que estão presentes no seu círculo 

de convivência.   

Os contos literários estão imersos na possibilidade de se discutirem assuntos 

relevantes para o crescimento integral da criança; basta que se abram debates, construindo, 
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juntamente com os pequenos, ideias a respeito de assuntos que também os afligem. Essa 

atitude é fundamental pela força argumentativa que a literatura envolve.  

Não seria este, portanto, um caminho para se discutir sobre o fenômeno bullying? Um 

momento em que as falas individuais fossem respeitadas? É possível que, se desde o início da 

vida escolar as crianças tivessem a oportunidade de dialogar, questionar, construir respostas e 

compartilhar as aprendizagens, conseguissem desenvolver maior facilidade de expressar suas 

ideias e posicionamentos frente a problemas que assolam o convívio escolar.  

Além disto, quanto mais a criança for incentivada a relacionar-se com a literatura, 

mais experiente esta será como leitora e não apenas se envolverá com a história, irá 

contemplá-la, distanciando-se da obra, desenvolvendo a habilidade de olhá-la criticamente, 

percebendo também o mundo ao seu redor, com criticidade e autonomia. 

Sobre a experiência de leitura, Eco (2003) faz uma interessante análise sobre os tipos 

de leitores. Segundo sua teoria, o leitor, para alcançar criticidade e autonomia diante do texto, 

deve estar incluído num segundo nível de contemplação em relação à história, isto porque, 

nesse nível, o leitor não apenas irá querer saber qual o desfecho da obra (primeiro nível - 

semântica), ele irá além, buscando desvendar de que tipo de olhar o texto necessita, ou seja, 

que tipo de espectador pede que ele constitua, interessando-se sobre a linguagem e a própria 

estrutura da narrativa, sendo, portanto, uma relação mais íntima, intensa e esteticamente mais 

refinada (segundo nível – semiótica) (ECO, 2003).  

Vale salientar que não se chega ao segundo nível sem que se tenha passado pelo 

primeiro, por isto a necessidade de apresentar as crianças à literatura, de maneira que, no 

processo de construção do gosto pela leitura, estas possam aprimorar cada vez mais o olhar 

sobre os textos literários. É, porém, somente a prática, ou seja, lendo sempre, que o sujeito 

evoluirá como leitor. “Para saber como a história acaba, geralmente basta ler uma única vez. 

Para transformar-se em leitor de segundo nível é preciso ler muitas vezes, e certas histórias 

deve-se lê-las ao infinito” (ECO, 2003, p. 208).   

 O papel da escola e, em especial, do professor é de suma importância nessa construção 

da leitura de segundo nível; para tanto, é necessário que se desenvolva uma mediação capaz 

de atrair a atenção dos alunos, incentivando-os a buscar novos conhecimentos a partir de um 

olhar mais acurado sobre a obra. Nesse contexto, a discussão, propiciada pelo mediador, 

torna-se uma ferramenta fundamental, ao permitir que os alunos socializem as suas opiniões, 

sensações e emoções, partilhando experiências, consequentemente, tornando frutífero o 

momento da leitura.  
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É necessário estimular esse encontro com a literatura, de maneira ativa e livre, para 

que, posteriormente, por si, o indivíduo saiba como e onde buscar novas aprendizagens e 

divertimentos. É nesse contato dinâmico com as histórias que a criança amplia seu olhar em 

relação ao mundo, o que desenvolverá suas possibilidades de criação (HELD, 1980).  

Além disto, o trabalho de mediação do professor, a partir do texto literário, permite 

aos alunos estarem, constantemente, na zona de desenvolvimento proximal, que é exatamente 

a realização de uma tarefa que necessita da mediação do outro, para que, posteriormente, 

consiga ser realizada sozinha, transformando esse desenvolvimento futuro em 

desenvolvimento real (VIGOTSKI, 2007).  

Assim sendo, pode-se notar que o sujeito só tem a ganhar quando tem a possibilidade 

de entrar em contato com a literatura infantil, pois, ouvindo histórias e tendo espaço para se 

expressar, ele desenvolverá sua percepção do mundo. Isto porque o texto literário pode 

penetrar, impunemente, na privacidade e no mundo íntimo do leitor. É, por intermédio da 

leitura, que a subjetividade do indivíduo vai sendo invadida pela ficção e por sua infinidade 

de aventuras e descobertas (ZILBERMAN, 2003).  

Os contos literários infantis, especialmente, possibilitam a discussão sobre os conflitos 

humanos, abrindo portas para determinadas verdades sobre as quais o homem necessita 

refletir. Isto porque tais contos são fundamentados em necessidades humanas básicas como: a 

auto-realização do indivíduo, o desejo de ser aceito e a luta pela preservação física 

(COELHO, 2008), constituindo-se, portanto, narrativas que transmitem experiências 

subjetivas complexas e vivências emocionais delicadas para crianças e, também, para adultos. 

 Como consequência, observa-se que as crianças demonstram um enorme gosto por 

esse gênero literário. Tal gosto pelos contos não é gratuito, tendo em vista que estes ajudam a 

criança a, inconscientemente, trabalhar suas angústias, permitindo a ela imaginar, viver 

experiências diferentes da sua realidade, satisfazer desejos não prováveis de serem vividos no 

mundo real, promovendo uma sensação de saciedade. 

 Adentrando o mundo dos contos de fada, são os estudos de Coelho (2008) que 

respaldarão a tentativa de se vir a dar destaque às principais características desse mundo. 

 Primeiramente, pode-se falar sobre a origem das fadas: estas surgiram na Europa e 

têm raiz celta - povo originário, provavelmente, na Ásia Menor (2000 a.C.) e que, com o 

passar do tempo, foi povoando boa parte da Europa, irrigando todas essas regiões com a sua 

cultura e seus costumes. Era um povo místico, que acreditava em poderes sobrenaturais 

exercidos pela figura da mulher que se impõe frente aos homens e à própria natureza, por sua 

força, dando origem, assim, às fadas.  
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Tornaram-se conhecidas como seres fantásticos ou imaginários, de grande 
beleza, que se apresentavam sob forma de mulher. Dotadas de virtudes e 
poderes sobrenaturais, interferem na vida dos homens, para auxiliá-los em 
situações-limites, quando já nenhuma solução natural seria possível 
(COELHO, 2008, p. 78). 
 

 As fadas podem também encarnar o mal, sem entretanto deixarem de ser místicas e 

capazes de interferir na vida do homem. Quando isto acontece, elas incorporam as vestes de 

bruxa, utilizando todos os seus artifícios e poderes inversamente ao que tradicionalmente se 

espera desses seres mágicos.  

 As primeiras narrativas que incorporaram aos seus enredos essas criaturas datam da 

Idade Média, na literatura cortesã e, posteriormente, nas Novelas de Cavalaria do Ciclo 

Arturiano. Com o passar do tempo, todo esse maravilhoso passou a povoar os contos infantis, 

divididos entre os contos de fada e os contos maravilhosos, cada um com suas 

especificidades. 

 Os contos de fada giram em torno de “uma problemática espiritual/ética/ existencial, 

ligada à realização interior do indivíduo, basicamente por intermédio do amor” (COELHO, 

2008, p. 85), ou seja, trata da complexidade humana, sendo, por isto, catalisadores de atenção 

há tantos séculos, permanecendo vivos até hoje. 

 Em se tratando de contos maravilhosos, a problemática muda de foco, sendo 

direcionada para o “material/social/sensorial – busca de riquezas; a conquista do poder; a 

satisfação do corpo -, ligada basicamente à realização socioeconômica do indivíduo em seu 

meio” (COELHO, 2008, p. 85), sem, contudo, perder o encantamento comum a todos os 

contos, o que permite ao leitor também fazer relações contundentes destes com a sua vida.   

 Apesar de serem denominados de contos de fada, isto não significa que, 

necessariamente, a personagem “fada” esteja presente, na realidade, o que possibilita esse 

status é o elemento mágico, presente em todos os contos. Trata-se “de seres com poderes 

mágicos ou divinos, que [surgem] no exato momento em que tudo parecia desesperador” 

(BONAVENTURE, 2003, p.22).    

São as características presentes nos contos, tais como a personificação entre o bem e o 

mal, o conflito vivenciado pelo personagem principal, que sempre aparece no início da 

história, a solução trazida através de um elemento mágico e o desfecho em que o bem se 

sobressai e vence o mal, que possibilitam à criança encontrar suas próprias soluções, dando-

lhe a confiança necessária para acreditar em si mesma. 
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Quando se contam histórias de fadas para as crianças, elas se identificam 
ingênua e imediatamente e captam toda a atmosfera e sentimento que a 
história contém. Se a história do pobre patinho é contada, todas as crianças 
que têm complexo de inferioridade esperam que no final elas também se 
tornem princesas. Isso funciona exatamente como deve ser; o conto oferece 
um modelo para a vida, um modelo vivificador e encorajador que permanece 
no inconsciente contendo todas as possibilidades positivas da vida (FRANZ, 
2003, p. 74). 
 

 Assim, os contos apresentam uma estrutura de enredo que fascina as crianças, 

justamente por permitir a passagem de uma situação, em que há uma certa tristeza e 

desorientação do herói da história, mas que, no desenrolar da narrativa, este vai ganhando 

confiança para conquistar vitórias ao final, mostrando que vale a pena lutar .   

Dessa forma, a criança, a partir dessas histórias, compreende que, assim como os 

heróis, ela pode, em algum momento, se sentir rejeitada, mas que isso não é condição para a 

vida inteira, pois há a possibilidade de mudança, proporcionando à criança a segurança de 

que, após transpor os obstáculos da vida, ela “é capaz de alcançar relações significativas e 

compensadoras com o mundo ao seu redor” (BETTELHEIM, 2007, p. 20).  

Segundo Bettelheim (2007), 

 

É importante prover a criança moderna com imagens de heróis que têm de 
partir para o mundo sozinhos e que – apesar de no início ignorarem o futuro 
que lhes reserva – encontram nele lugares seguros ao seguir seus caminhos 
com profunda confiança interior. O herói do conto de fadas avança isolado 
por algum tempo, assim como a criança moderna com frequência se sente 
isolada (BETTELHEIM, 2007, p.19). 

 
Além disso, os contos ajudam a criança a conviver com o seu próprio inconsciente, 

amadurecendo psicologicamente, organizando e aliviando suas angústias, havendo, portanto, 

uma ajuda terapêutica que permite a ela refletir sobre a sua própria condição e encontrar o 

melhor caminho a seguir.  

 O conto não dá soluções prontas, ao contrário, ele permite que a própria criança 

decida se é relevante para sua vida aquilo que a história revela sobre a natureza humana. A 

liberdade é, portanto, o ponto-chave, presente nesse tipo de narrativa, que abre as portas para 

que a criança, inconscientemente, “faça uso” do que, naquele momento, é significativo para a 

sua vida, ou guarde as experiências vivenciadas, a partir da leitura do conto, para um 

momento que lhe seja necessário e importante. Ao retomar essas experiências, é possível que 

a criança mude a sua própria condição psicológica (FRANZ, 2003).   

Portanto, o envolvimento, proporcionado por esse gênero literário, possibilita à criança 

se entender melhor, na medida que estimula sua imaginação, ajuda a desenvolver seu intelecto 
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e a tornar claras suas emoções, estar em harmonia com suas ansiedades e aspirações, 

reconhecer suas dificuldades e formular soluções para os problemas que a perturbam e, o mais 

importante, permite todo esse desenvolvimento sem que a criança corra risco algum, 

justamente por estar no mundo do imaginário. 

Como afirma Zilberman (2003), 

 
A grande carência dela [da criança] é o conhecimento de si mesma e do 
ambiente no qual vive, que é primordialmente o da família, depois o espaço 
circundante e, por fim, a história e a vida social. O que a ficção lhe outorga 
é uma visão de mundo que ocupa as lacunas resultantes de sua restrita 
experiência existencial, por meio de sua linguagem simbólica, [...] 
[portanto] seja pelo conto de fadas, pela reapropriação de mitos, fábulas e 
lendas folclóricas, ou pelo relato de aventuras, o leitor reconhece o contorno 
no qual está inserido e com o qual compartilha lucros e perdas 
(ZILBERMAN, 2003, p. 27). 
 
 

A leitura dos contos, principalmente, abre portas para um trabalho mais acurado com 

as emoções, o que é extremamente importante, tendo em vista que a emoção participa da 

formação do caráter, ou seja, está presente nos processos de organização e formação da 

estrutura psicológica fundamental da personalidade (VIGOTSKI, 1998).    

Por isso, compreende-se que a literatura é um caminho para se trabalhar essas emoções 

e, consequentemente, para a formação de sujeitos que saibam se valorizar, respeitando suas 

diferenças, assim como a dos demais, ou seja, sujeitos que aceitem a diversidade e saibam 

como se posicionar ante dela. 

Um aspecto importante a ser ressaltado é a escolha dos contos a serem lidos para as 

crianças, pois o que se pode observar é que o gênero conto é utilizado de forma 

indiscriminada como base para a construção de novas histórias destituídas da bagagem 

emocional pertencente aos contos originais. Há uma superficialidade em substância nesses 

“contos” que impede a criança de vir a utilizar de recursos próprios para lidar com os seus 

problemas íntimos. Sobre este assunto, Franz (2003, p. 13) destaca que “O editor ou tradutor é 

muitas vezes impertinente o bastante para distorcer a história [...] [Os] contos de fada parecem 

ser um campo aberto de modo que alguns se sentem livres para tomar qualquer liberdade”. 

Certamente as maiores prejudicadas são as crianças que, ao conhecerem apenas esses 

livros infantis, ficam privadas do ganho emocional e cognitivo proporcionado pela 

experiência com os contos de fada tradicionais, perdendo, portanto, significados mais 

profundos que são relevantes para elas nesse estágio de desenvolvimento (BETTELHEIM, 

2007). 
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A idéia de que, aprendendo a ler, a pessoa mais tarde, poderá enriquecer a 
sua vida é vivenciada como uma promessa vazia quando as histórias que a 
criança escuta ou está lendo no momento são inexpressivas. [...] [a história] 
para enriquecer a sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a 
desenvolver seu intelecto e tornar claras suas emoções; estar em harmonia 
com suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades 
e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam 
(BETTELHEIM, 2007, p. 11). 

 
 Os contos de fada ajudam a criança à compreensão de que a vida é recheada de 

dificuldades e que estas são inevitáveis aos seres humanos, não havendo a tão propalada 

perfeição do mundo que os pais tanto desejavam apresentar, e a criança, por si só, percebe e 

vê que é isto mesmo, nada é perfeito, nem mesmo ela, que se sente assim, justamente ao se 

perceber boa e má simultaneamente. Tal realidade provoca nela um enorme conflito: por que 

meus pais dizem uma coisa e eu sinto outra? Assim, essas narrativas vêm saciar essa 

subversão, na medida que permitem à criança ser “má” quando assim o quiser, sem, 

entretanto, deixar de ser boa na vida real. Nesse mundo imaginário, pode-se ser quem quiser, 

sem censura, sendo, portanto, permitida uma liberdade sem fronteiras. 

 Segundo Bonaventure (2003), 

 

É evidente que nos será muito mais fácil imaginar ser Chapeuzinho 
Vermelho do que o lobo mau [...]. Mas, se ficarmos apenas do lado de fora, 
participando do conto, mas sentindo que só as personagens “bonitinhas” têm 
a ver conosco, ainda ficamos na superfície, naquilo que mais ou menos já 
sabíamos. Agora reconhecer que dentro de nós mesmos pode haver também 
gigantes, unicórnios, javalis, vizires orgulhosos ou príncipes pretensiosos, já 
começa a ser complicado. [...] O conto [...] sempre tem alguma coisa a ver 
com cada um de nós. Ele é como um reflexo da percepção que o ser humano 
teve de si mesmo, séculos afora. [...] ele permite que se acrescente às suas 
imagens as nossas próprias (BONAVENTURE, 2003, p. 19-20).  
 

 Esta é uma das razões pelas quais a criança tem tanta afinidade com os contos de fada, 

pois esse gênero possibilita-lhe o encontro consigo mesma, com o seu inconsciente, o que 

pode ajudá-la na tarefa de ir de encontro ao conceito dos pais, o que, por si só, é um dos 

grandes obstáculos que a criança tem que superar, exatamente porque, já nos primeiros anos 

de vida, ela está tomada por sentimentos de amor e medo aos progenitores (LA TAILLE, 

2006).  

O respeito e a admiração por parte da criança são reflexos do amor demonstrado por 

seus pais, sentimento este que a criança teme perder e é esse temor que provoca o medo, pois, 

sem esse amor, ela se sentiria desprotegida e fraca. Por isto, vive o conflito de não poder 
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causar decepção. Como, então, encarar que em alguns momentos ela tenha vontade de ser má 

com o irmão ou o colega? 

 Amarilha em seu livro Estão mortas as fadas? (2004) exemplifica esse processo de 

uma maneira clara e objetiva. Vejam: 

 

 [...] uma mãe que costumava ler contos de fada para suas duas filhas 
[relatou]: Ao término da narrativa, a criança mais velha, regularmente, 
pedia para brincar de representar. Nessas encenações, a mais velha sempre 
escolhia o papel de bruxa e, assim, no jogo ficcional ela realizava pequenas 
maldades com a irmã caçula, o que nunca fazia na vida real, em que se 
comportava de maneira afável e carinhosa (AMARILHA, 2004, p.84).  

 
 
 Como se pode notar, foi através do jogo de máscara que essa menina pôde exercer as 

“pequenas maldades” que, na vida real, não lhe eram permitidas ou que ela mesma não se 

permitia, por não considerar correto. Portanto, a literatura, como ficção, abre espaço para que 

a criança viva a experiência de “ser má” sem quebrar com a primeira forma de respeito moral, 

estruturada a partir da família nuclear. 

 Ao se falar em família nuclear, pode-se acrescentar que os pais buscam ignorar as 

angústias infantis, muitas vezes por não saberem como lidar com elas, gerando assim um 

certo desconforto, que preferem evitar (BETTELHEIM, 2007). Partindo desta constatação, 

fica mais explícita a importância dos contos como um caminho satisfatório que permite às 

crianças o encontro de um porto seguro frente a um mar revolto de incertezas, isto porque “O 

conto de fadas, ao contrário, leva muito a sério essas angústias e dilemas existenciais e se 

dirige diretamente a eles: a necessidade de ser amado e o medo de ser considerado sem valor; 

o amor pela vida e o medo da morte” (BETTELHEIM, 2007, p. 18). 

Os conflitos infantis podem, portanto, ser amenizados a partir do contato íntimo que a 

criança estabelece com os contos de fada e a partir da interação desta com as personagens das 

histórias que, assim como ela, têm angústias e dilemas a serem solucionados, para que, enfim, 

possam alcançar a felicidade.    

Um outro ponto que pode gerar dúvida em relação aos contos é a ideia de moralidade 

presente nestes. Pode-se questionar: não seriam esses contos de cunho instrucional, na medida  

que  apresentam a necessidade de se ser bom para se alcançar um final feliz? É verdade que os 

contos de fada apresentam uma forte carga moral, contudo esta não tem a função de instruir, 

de dizer o que é certo, em detrimento do errado. Isto acontece por uma razão: é justamente 

essa carga moral que permite à criança refletir sobre a história e responder livremente: com 

quem, nesse momento, quero me parecer? Lembre-se de que, na ficção, esta pode ser quem 
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desejar, sem culpas. Sendo assim, brincar com a ludicidade da obra literária contribui, 

psicologicamente, de forma positiva para o crescimento interior da criança (BETTELHEIM, 

2007). Assim, ela, por intermédio da ficção, pode trabalhar seus sentimentos e conflitos, 

construindo sua percepção a respeito do texto, o que possibilitará um maior entendimento 

sobre o seu próprio mundo.      

 Diante das constatações alcançadas neste estudo sobre a relevância da leitura de textos 

literários para o desenvolvimento intelectual e emocional do sujeito e partindo da concepção 

que o encontro do indivíduo com o texto pode ser potencializado a partir da mediação 

promovida pelo professor na sala de aula, reafirma-se a ideia de que o trabalho com essa arte, 

em especial com o gênero “conto de fada”, pode ser um caminho apropriado para se discutir 

sobre o fenômeno bullying, de forma a pôr em evidência suas características, causas e 

consequências. 

 

3.2 CONHECIMENTOS SOBRE O BULLYING  

 

Após o estudo sobre a relevância do trabalho com a literatura infantil, é importante 

fazer-se um panorama a respeito do que já se estudou sobre o bullying. Primeiramente, é 

necessário saber qual o conceito dado a esse tipo de agressão. Tal informação é assim 

apresentada por Olweus (2006, p. 9, tradução nossa): Bullying ou “vitimização”, de um modo 

geral, se caracteriza quando uma pessoa é atacada ou “vitimizada” e exposta, repetidamente, a 

ações negativas partidas de uma ou mais pessoas. Complementa Olweus: 

 

[...] a expressão “ação negativa” deve ser mais especificada. É ação negativa 
quando alguém intencionalmente inflige ou tenta infligir, ferir ou inquietar 
outro – basicamente o que é entendido como comportamento agressivo. 
Ações negativas podem ser realizadas por palavras (verbalmente), por 
exemplo, ameaças, zombaria, implicância e chamando nomes. É uma ação 
negativa quando alguém bate, empurra, chuta, belisca ou reprime outro – 
por contato físico. Também é possível haver ações negativas sem uso de 
palavras ou contato físico, tal como fazer caretas ou gestos sujos, 
intencionalmente excluindo alguém do grupo ou recusando-se a cumprir 
com os desejos de outras pessoas (OLWEUS, 2006, p. 9, trad ução nossa). 
 
 

 

Muitos outros autores, a partir dos estudos de Olweus (2006) e de suas próprias 

pesquisas, também expuseram seus conceitos sobre o fenômeno: 
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[...] a expressão bullying corresponde a um conjunto de atitudes de 
violência física e/ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, 
praticado por um bully (agressor) contra uma ou mais vítimas que se 
encontram impossibilitadas de se defender. Seja por uma questão 
circunstancial  ou por uma desigualdade subjetiva de poder, por trás dessas 
ações sempre há um bully que domina a maioria dos alunos de uma turma e 
“proíbe” qualquer atitude solidária em relação ao agredido (SILVA, 2010, 
p. 13). 
 
[...] Bullying é um assédio moral, são atos de desprezar, denegrir, violentar, 
agredir, destruir a estrutura psíquica de outra pessoa sem motivação alguma 
e de forma repetitiva. [...] Não se tratam aqui de pequenas brincadeiras 
próprias da infância, mas de casos de violência física e/ou moral, em muitos 
casos, de forma velada praticadas por agressores contra vítimas. No caso do 
bullying escolar, elas podem ocorrer dentro das salas de aula, pátios de 
escolas ou até nos arredores. Elas são, na maioria das vezes, realizadas de 
forma repetitiva e com desequilíbrio de poder [...] [podendo] causar danos 
psicológicos para a criança e o adolescente facilitando posteriormente a 
entrada dos mesmos no mundo do crime (CALHAU, 2010, p. 6-7). 
 
O conceito de bullying está associado a uma experiência particular de 
vitimação: os assédios entre pares no recinto escolar. [...] A importância 
conferida a este fenômeno deve-se ao seu impacto sobre o clima e o sucesso 
escolar e às consequências psicológicas graves que ele pode arrastar. Com 
efeito, as consequências podem variar desde a desistência escolar, e explicar 
problemas de absentismo importantes, à perda de confiança em si, levando 
por vezes a condutas autoviolentas tais como o suicídio da vítima 
(DEBARBIEUX, 2006, p. 107). 
 
O termo bullying descreve uma ampla variedade de comportamentos que 
podem ter impacto sobre a propriedade, o corpo, os sentimentos, os 
relacionamentos, a reputação e o status social de uma pessoa. Bullying é 
uma forma de comportamento agressivo e direto que é intencional, doloroso 
e persistente (repetido). Crianças vítimas de maus-tratos são debochadas, 
assediadas, socialmente rejeitadas, ameaçadas, caluniadas e assaltadas ou 
atacadas (verbal, física e psicologicamente) por um ou mais indivíduos. Há 
níveis desiguais de reação [...] e um frequente desequilíbrio de força 
(BEANE, 2010, p. 18). 
 
[...] as práticas de bullying constituem forma particular, específica, de 
manisfestação de violência, marcada pela intencionalidade do autor em 
produzir o sofrimento, pela repetição das agressões (sejam ela físicas, 
verbais ou de conduta excludente) e, em regra, pelo desequilíbrio de poder 
entre agressor e vítima (ROLIM, 2010, p. 28). 
 
Bullying: palavra de origem inglesa, adotada em muitos países para definir 
o desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la 
sob tensão; termo que conceitua os comportamentos agressivos e anti-
sociais, utilizados pela literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos 
sobre o problema da violência escolar. [...] Sendo assim, por definição 
universal, bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 
repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais 
alunos contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento (FANTE, 2005, 
p. 27-29). 
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Trata-se de uma dinâmica psicossocial expansiva que envolve um número 
cada vez maior de crianças e adolescentes, meninos e meninas, à medida 
que muitas vítimas reproduzem a vitimização contra outro(s). É um 
problema epidêmico, específico e destrutivo, motivo pelo qual deve ser 
considerado questão de saúde pública (FANTE e PEDRA, 2008, p. 33). 
 
[...] o bullying é um ato cruel e deliberado de intimidação com a intenção de 
adquirir poder e controle sobre outra pessoa, que deixa suas vítimas com 
sensação intensas de vulnerabilidade, medo, vergonha ou baixa auto-estima 
(MIDDELTON-MOZ e ZAWADSKY, 2007, p. 10). 
 

 Diante de tantos conceitos, adotou-se, como diretriz para este estudo, aquele 

construído por Olweus, por se acreditar ser esta a definição mais objetiva e que apresenta as 

principais características inerentes ao fenômeno bullying, que são: práticas de agressão física, 

verbal e psicológica intencionais e repetitivas, sem motivação aparente, em que há 

desequilíbrio de poder entre agressor e vítima e que podem causar problemas psicológicos, 

físicos e sociais, em decorrência do sofrimento constante vivenciado pela vítima.      

Inicialmente, um forte interesse social pelos problemas do bullying ocorreu no final da 

década de 60 e início da de 70 do século passado, alastrando-se rapidamente por outros países 

da Escandinávia, tendo sido esta uma questão discutida, em massa, por muitos pais e 

professores, por anos; contudo, as autoridades escolares não se envolviam oficialmente com o 

fenômeno. Foi em 1982 que a atitude da escola mudou, porque, naquele ano, três meninos, 

entre 10 e 14 anos, cometeram suicídio e todas as probabilidades consideravam os fatos como 

sendo consequências do bullying entre pares. Em decorrência desse acontecimento, em 1983, 

aconteceu a primeira campanha nacional de combate ao bullying em escolas primárias e 

secundárias da Noruega, realizada pelo Ministério da Educação (OLWEUS, 2006). 

Ao pesquisar sobre as tendências suicidas entre adolescentes, Olweus descobriu que a 

maioria desses jovens havia sofrido algum tipo de ameaça e que, portanto, bullying era um 

mal a ser combatido. A partir dessa constatação, outras pesquisas foram realizadas por 

Olweus (2006), a fim de traçar um perfil tanto dos agressores como das vítimas e 

espectadores, buscando-se também respostas para qual o posicionamento dos pais e 

professores frente ao problema. Conhecido esse panorama, aquele autor buscou desenhar 

mecanismos para o combate desse mal, presente, especialmente, nas escolas (seu locus de 

pesquisa). 

 Em sua principal obra, Bullying at school: What we know and what we can do (2006),  

ainda no Prefácio, há a seguinte afirmação: 
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Bullying não é um problema novo e nem único da Escandinávia. Dito isto, é 
relativamente pouco o que se sabe sobre a incidência do bullying, se este 
está crescendo ou diminuindo; se é mais comum na área urbana em 
oposição à área rural, se é maior em grandes escolas do que em pequenas, 
entre meninos do que meninas, se as vítimas e agressores em potencial 
podem ser identificados e – o mais importante de tudo – se alguma coisa 
pode ser feita sobre isso (OLWEUS, 2006, prefácio, tradução nossa). 
 
  

São exatamente todas estas dúvidas que Olweus, através de suas pesquisas, busca 

responder. Diversos são os questionamentos feitos aos alunos pesquisados, visando a definir 

em quais situações o bullying se configura, em qual dos sexos há maior incidência, se há um 

aumento desse fenômeno dentro da escola, o que os professores e pais fazem a fim de 

solucioná-lo, se as agressões são mais frequentes dentro da escola ou a caminho dela, se é 

mais comum entre alunos do primário ou do secundário, se é um problema presente apenas 

nas grandes cidades e em suas escolas, se o problema se manifesta em consequência da 

competição na escola, se são os “desvios de aparência” os maiores causadores deste, enfim, o 

referido pesquisador buscou desvendar os mistérios do bullying, até então nunca discutidos ou 

refletidos da maneira como necessitava ser. 

Assim, iniciou-se também a preocupação de outros países da Europa que começaram a 

formular projetos de intervenção, baseados nos estudos de Olweus, visando a diminuir a 

incidência das agressões ocorridas no ambiente escolar. 

Apesar da dificuldade em se identificarem casos de bullying, felizmente muitos 

esclarecimentos foram alcançados com os estudos realizados, possibilitando o surgimento de 

esperança para a solução do problema. A partir das pesquisas de Olweus, já se pode afirmar 

que o termo somente se aplica quando há um relacionamento assimétrico de poder; portanto, 

quando dois alunos têm, aproximadamente, a mesma força (física e psicológica) e estão 

brigando, não há caracterização do bullying. O que permite que se faça uma diferenciação 

mais clara entre brincadeiras ou mesmo brigas comuns entre pares, sem confundi-las com o 

fenômeno que aqui se está discutindo.  

Olweus (2006) definiu como sujeitos da pesquisa estudantes de todos os níveis de 

ensino, a partir dos oito anos de idade - por ser condição necessária à aplicação saber ler e 

escrever - até os 16. Foram selecionadas 830 escolas e obtidos dados válidos de 715 destas de, 

aproximadamente, 130 mil estudantes, em toda a Noruega. 

Os primeiros resultados constataram que um entre sete alunos estava envolvido em 

problema de bullying e que a grande maioria era vítima. Fica claro, portanto, que essa prática 

afeta um grande número de estudantes, merecendo ser olhada com acuidade. 
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Um segundo fato observado foi que os estudantes maiores, geralmente, praticam o 

bullying com os menores, sendo, portanto, mais fácil a intimidação e a construção de uma 

relação de medo e subserviência por parte das vítimas. Além disso, contatou-se que as 

agressões tornam-se mais severas quanto maior o grau escolar.  

Os resultados da pesquisa de Olweus (2006) revelaram que são os meninos os mais 

atingidos pelo fenômeno, tanto na posição de vítimas quanto de agressores, sendo as 

agressões mais fáceis de identificar por serem mais explícitas (físicas e verbais) do que o 

constatado entre as meninas, em que predominam formas mais sutis de agressão, como o 

isolamento, a manipulação de relacionamentos de amizade e a difamação. Além disto, os 

agressores das meninas, em grande parte, também são os meninos. 

Entretanto, em pesquisa mais recente realizada por Simmons (2004), verificou-se que 

as meninas, cada vez mais se envolvem nesse tipo de violência e, muitas das vezes, na posição 

de agressoras. Simmons (2004) afirma que o problema na identificação do bullying entre 

meninas está no fato de que os atos de agressão, em sua grande maioria, são velados, já que 

estas tentam esconder suas atitudes de maldade. “Para muitas meninas, se não a maioria, o 

dia-a-dia pode ser imprevisível. Alianças mudam com cochichos sob disfarce de intimidade e 

brincadeiras de meninas” (SIMMONS, 2004, p. 85). Sendo assim, convictos de que as 

meninas são seres meigos e doces, os pais e professores acabam não enxergando as agressões 

praticadas entre elas ou não lhes dando a devida importância.      

Também foi refutada, a partir da investigação de Olweus (2006), a ideia de que o 

bullying é praticado mais frequentemente no caminho da escola, concepção que eximia a 

escola da responsabilidade, já que os professores e funcionários não presenciavam as 

agressões. A escola é, sem dúvida, o lugar onde a maioria dos ataques ocorre. Outro mito 

negado foi o de que, primariamente, o bullying é um problema das grandes cidades, porque, 

segundo o estudo, o número de ocorrências em grandes e pequenas cidades é, praticamente, o 

mesmo. Por fim, foi verificado que o tamanho da escola ou da classe também não é indicativo 

para a frequência dos casos de agressão. 

Em relação às causas da prática do bullying, também foram dismistificados dois 

aspectos, muitas vezes vistos como verdadeiros quando se discute o assunto. São eles: a 

questão de que o fenômeno está relacionado à competitividade na escola e a ideia de que 

tornam-se vítimas de bullying crianças e jovens que apresentam algum tipo de “desvio de 

aparência”, entendendo este desvio, descrito pelo autor, como: uso de óculos, obesidade, 

cabelo crespo e etc. 
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As vítimas de bullying não têm mais “desvios de aparência” do que o grupo 
de garotos que não são agredidos. O único “desvio de aparência” que 
diferencia o grupo dos agressores, do agredido é a força física. Os 
agressores são, em particular, mais fortes que as vítimas (OLWEUS, 2006, 
p. 30, tradução nossa). 

 
 
  Portanto, muitas das crianças que têm “desvio de aparência” não sofrem 

bullying; isto mostra que esse “desvio” não é a causa principal das agressões. Os agressores 

podem apenas utilizá-lo como um “adicional” para praticar e potencializar a violência contra 

o outro. Isto não significa, contudo, que o desvio não possa ter alguma importância mais 

incisiva em casos particulares.  

 Surge, então, a questão: enfim, o que leva um agressor a escolher a sua vítima, se os 

“desvios de aparência” não são fundamentais nessa escolha? 

 Segundo Olweus (2006), a típica vítima é mais ansiosa e insegura que os demais 

alunos, demonstra ser cautelosa, sensível e quieta; quando atacada, não revida, reage, 

geralmente, chorando ou se retirando do local. Esta também sofre com a baixa autoestima e 

tem uma visão negativa de si mesma e de sua situação, sempre se olhando como um fracasso, 

sem atrativos. É uma pessoa solitária na escola que, quase como via de regra, não tem amigos 

na sala de aula. As perseguições dos agressores pioram esse quadro, gradativamente, 

aumentando bastante a insegurança e o medo de denunciar as agressões sofridas, sendo este 

um outro motivo do porquê dessas pessoas serem escolhidas para vitimação, já que, sem 

coragem de delatar a violência, não há qualquer tipo de punição aos agressores.  

 Um outro tipo de vítima relatado por Olweus é a vítima provocadora, uma espécie de 

combinação entre ansiedade e agressividade e que apresenta problemas de concentração, 

sendo alguns desses alunos caracterizados como hiperativos. Eles podem ter comportamento 

provocativo, o que resulta em reações negativas por parte de grande parte da classe.  

 Essas características inerentes às vítimas de bullying são confirmadas em diversas 

outras pesquisas realizadas, inclusive no Brasil, como se pode verificar nas definições  abaixo: 

 

[...] um colega que tenha em seu aspecto físico ou psicológico traços que 
denunciam ser ele uma presa fácil aos ataques. O “bode expiatório” deixa 
claro em suas atitudes que não revidará e nem conseguirá motivar outros em 
sua defesa [...] são considerados pela turma como diferentes ou 
“esquisitos”. São tímidos, retraídos, passivos, submissos, ansiosos, 
temerosos, com dificuldades de defesa, de expressão e de relacionamento 
(FANTE e PEDRA, 2008, p. 41-45). 
 
As vítimas [...] possuem baixa auto-estima, são menos confiantes, mais 
introvertidas, possuem menores habilidades de relacionamento (e por isso 
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possuem poucos amigos ou mesmo nenhum amigo), tendem a ser menores e 
mais fracas fisicamente do que a média dos alunos, são mais ansiosas e 
possuem, tendencialmente, notas inferiores à média (ROLIM, 2010, p. 39). 
 
As vítimas típicas [...] apresentam pouca habilidade de socialização. Em 
geral são tímidas [...] e não conseguem reagir aos comportamentos 
provocadores e agressivos dirigidos contra elas. As vítimas provocadoras 
são aquelas capazes de insuflar em seus colegas reações agressivas contra si 
mesmas, [...] nesse grupo geralmente encontramos as crianças ou 
adolescente hiperativos e impulsivos e/ou imaturos [...] sem perceberem, as 
vítimas provocadoras acabam “dando tiro nos próprios pés” [e por último] a 
vítima agressora faz valer os velhos ditados populares “bateu, levou” [...] 
ela procura outra vítima mais frágil [...] e comete todas as agressões sofridas 
(SILVA, 2010, p. 38-42). 

 
  
 Percebe-se a partir da citação de Silva (2010) que, além das características das vítimas 

típicas e provocadoras, existe ainda a vítima agressora, que reverte a dor sofrida pelas 

agressões, tornando-se também uma bully, dando assim, continuidade a um ciclo infinito de 

angústia e sofrimento, ao revidar sua dor geralmente em indivíduos ainda mais frágeis do que 

ela e que nada têm a ver com a sua situação de violência.  

 Adentrando no mundo dos bullies, o que se pode destacar destes? Quais foram as 

constatações observadas por Olweus (2006) sobre esse grupo? Uma afirmação feita por um 

agressor, durante as pesquisas de Olweus, chama a atenção e levanta dúvidas: o estudante 

declarou que agredia alguns colegas frequentemente pelo simples prazer de se divertir. Enfim, 

o que está por trás desta afirmação? Será que os bullies (valentões) são indivíduos cruéis, que 

machucam os outros somente em prol do divertimento?  

 Olweus (2006) afirma que os agressores são indivíduos caracterizados pela 

impulsividade e uma forte necessidade de dominar o outro. Eles têm pouca empatia pelas 

vítimas e apresentam uma visão relativamente positiva sobre si mesmos e, no caso dos 

meninos, são fisicamente mais fortes do que os outros meninos em geral e do que a vítima em 

particular. Eles gostam de estar no controle e precisam subjugar os outros “[...] à vergonha de 

ser um ‘perdedor’, ao orgulho de parecer ser um ‘vencedor’, associa-se a necessidade de 

humilhar o outro” (LA TAILLE, 2009, p. 216). Além disto, considerando a má condição 

familiar em que a maioria está inserida,  esses indivíduos desenvolvem uma certa hostilidade, 

sentindo satisfação em infringir as leis, coagindo suas vítimas a fim de conseguirem dinheiro, 

cigarros, cervejas e outras coisas de valor. 

 

[...] psicólogos e psiquiatras [acreditam] que os indivíduos agressivos são 
geralmente ansiosos e inseguros “no seu íntimo”. Esta percepção que os 
bullies são intimamente inseguros foi testada de forma séria nos meus 



 54

próprios estudos, também usando métodos “indiretos” sobre o stress e testes 
especiais sobre personalidade. Nada nos resultados deu suporte a esta visão 
comum; eles apontaram para a direção contrária: os bullies demonstraram 
pouca ansiedade e insegurança. Eles não sofrem de baixa autoestima. [...] Os 
resultados, é claro, não implica que indivíduos bullies não possam ser 
simultaneamente agressivos e ansiosos (OLWEUS, 2006, p. 34, tradução 
nossa).  

 

  O que se pode perceber, a partir dos estudos de Olweus, é que os agressores, embora 

não apresentem insegurança como as suas vítimas, não há, como destaca Rolim (2010), um 

consenso a respeito da sua autoestima, isto porque, de acordo com o estudo de Salmivalli 

(1999, apud ROLIM, 2010, p. 40) “[...] as práticas de bullying [...] são típicas de adolescentes 

com um tipo negativo de autoestima, identificado como auto-estima defensiva”.  

Frente a este impasse, acredita-se que as duas versões são verídicas e que o 

determinante na definição do perfil de cada agressor é o tipo de influência que este recebeu 

em sua formação. 

 Sobre essa formação, é essencial que se considere a seguinte questão: qual a 

participação da família no desenvolvimento de um bully? Certamente, ninguém nasce 

predisposto a ser um agressor e é em busca de respostas que se estudará a construção da moral 

no sujeito. 

 Segundo Piaget (1994), o sujeito evolui se suas interações com o meio forem 

favoráveis, de uma fase de anomia (pré-moral) à fase da heteronomia, em que o sujeito segue 

as regras impostas, até chegar à autonomia, momento em que ele tem a possibilidade de 

decidir se deve ou não seguir determinadas normas, desenvolvendo, assim, o sentimento de 

obrigatoriedade, que o acompanhará por toda a vida. Esse sentimento confirma a existência de 

um plano moral psicológico, no qual o sujeito se sente no dever de tomar determinada atitude, 

por considerá-la correta. 

 La Taille (2006) apresenta, como exemplo, a abdicação de uma mãe por seu filho e 

questiona: por que ela se sacrifica tanto pela criança? Por medo de ser castigada, se não o 

fizer? Por esperança de recompensa? Que tipo de castigo ela receberia se não agisse dessa 

maneira? Que forma de recompensa essa mãe esperaria? Certamente, uma mulher, que já 

tenha experimentado a maternidade, responderia que não é por medo ou por esperar alguma 

coisa em troca no futuro, pois sua abdicação é resultado de um sentimento de dever, ou seja, 

do seu sentimento de obrigatoriedade para com aquela criança, de acreditar ser o certo e o 

melhor a fazer, simplesmente pelo desejo de fazer o bem, sem esperar nada em troca. Assim, 
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pode-se afirmar que o dever moral, quando desenvolvido no ser humano, o faz agir sem 

pretensão, apenas pela vontade de servir ao outro da melhor maneira possível. 

 Portanto, o sujeito, primeiro, pré-moral, recebe da sociedade as “normas de 

convivência aceitáveis”, conseguindo chegar à autonomia, quando constrói um olhar crítico, a 

ponto de escolher seguir ou não o que “está determinado” socialmente, podendo inclusive 

julgar tais regras. Vale ressaltar que, nesse processo de construção, a confiança depositada 

pela criança nos adultos, mais próximos do seu círculo de convivência, é fundamental para o 

sucesso do desenvolvimento do plano moral. 

Sobre isto, La Taille (2006) faz a seguinte observação: 

 

Podemos deduzir que a criança pequena precisa confiar nas pessoas que 
pretendem ser sua referência moral para que estas de fato o sejam [no caso, 
primeiramente, os pais] e que, do contrário, sua influência no despertar do 
senso moral fica abalada, com os prejuízos decorrentes para a construção do 
sentimento de obrigatoriedade. [...] Se a criança perceber que as regras 
impostas não são seguidas pelos adultos, ela se sente enganada e injustiçada 
por ser obrigada a segui-las (LA TAILLE, 2006, p.113).  
 

Como já se viu, a construção moral vai se constituindo, inicialmente, no seio familiar, 

a partir dos sentimentos de amor e medo do filho para com os pais. Entretanto, segundo Piaget 

(1994), para que o sujeito desenvolva sua moral, passando da fase da anomia (pré-moral) para 

a autonomia moral, é necessário que haja interações favoráveis com o meio, isto porque “as 

regras não aparecem na consciência da criança como realidades inatas, mas como realidades 

transmitidas” (PIAGET, 1994, p. 148), de modo que a criança passe de um estado 

primitivamente individual (egocentrismo) para um estado de cooperação. 

 

Se [...] a criança se desenvolve no sentido de interiorização das ordens e da 
responsabilidade subjetiva, é porque a cooperação e respeito mútuo lhe dão 
uma compreensão sempre mais elevada da realidade psicológica e moral. A 
veracidade deixa assim, pouco a pouco, de ser um dever imposto pela 
heteronomia para tornar-se um bem encarado como tal pela consciência 
pessoal autônoma (PIAGET, 1994, p. 139).  

 

Então, que atitudes dos pais poderiam, de fato, abalar a construção do sentimento de 

obrigatoriedade em seu filho? Piaget (1994) aponta para a pouca habilidade deles em ensinar 

aos seus filhos os preceitos morais, isto porque muitos pais, no lugar de prevenirem o erro, 

esforçam-se por apanhar a criança “em falta” e sentem prazer em lhe aplicar sanções, usando 

a autoridade sobre seus filhos em vez de educá-los, demonstrando, assim, uma grande falta de 
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bom senso ao desempenharem um papel de enorme relevância: a formação de indivíduos 

autônomos. 

Diante da importância dos pais no desenvolvimento da autonomia nas crianças, é 

interessante que se faça um paralelo entre a construção moral e a prática do bullying, a partir 

dos seguintes questionamentos: se a criança vive num ambiente familiar em que a violência é 

prática comum, seja contra ela, seja entre os próprios pais, que referência moral ela terá para 

construir seu sentimento de obrigatoriedade? Será que uma criança presenciando ou mesmo 

vivenciando a violência não tenderá a reproduzi-la? Segundo Middelton-Moz e Zawadsky, em 

seu livro Bullying: estratégias de sobrevivência para crianças e adultos (2007), a maneira 

como a relação com e entre os pais é construída, muito revela sobre como será a formação da 

criança. 

Observe-se o relato presente no referido livro: 

 
A história de Nancy  
“Me lembro de me sentir muito assustada. O medo era constante. Minha 
mãe era gritona, impaciente e imprevisível. Era nervosa e bebia muito. Ela 
não acariciava nem demonstrava afeto. Nunca achei que ela gostasse de 
mim. Quando bebia era agressiva, verbal e fisicamente. Meu pai era gritão e 
ruim [...] minha relação com o meu pai era de medo. Ele também não 
demonstrava afeto. Meus pais brigavam muito. Não tinha amigos e sofri de 
depressão na maior parte da minha vida. Fui vítima de bullying dos meus 
pais, [e] em outras relações [...] Me sentia indefesa, com medo e não-
merecedora de qualquer coisa melhor. [...] Eu também me tornei uma bully. 
À medida que fui ficando mais velha, comecei a me rebelar” 
(MIDDELTON-MOZ; ZAWADSKY, 2007, p. 53). 

 
 Como já se discutiu, apoiando-se nos estudos de Piaget (1994), os pais são os 

referenciais para o desenvolvimento moral da criança e é a partir da interação com estes que a 

criança aprende “[os] valores, a regulação de emoções e comportamentos que sejam aceitáveis 

e inaceitáveis, que influenciarão a forma como crescerão” (PIAGET, 1994, p. 53). Dessa 

forma, pode-se afirmar que o desenvolvimento de um indívíduo, psicologicamente saudável, 

fica seriamente comprometido quando essa criação ocorre num ambiente violento, resultando 

em problemas emocionais, comportamentais e cognitivos, o que pode acarretar na formação 

de um bully, que irá reproduzir a violência vivenciada dentro do próprio lar. 

 Refletindo sobre essa formação de bullies, Middelton-Moz e Zawadsky (2007) fazem 

a seguinte colocação: 

Ao testemunhar o comportamento “durão” de crianças e jovens [...] muitas 
pessoas costumam considerá-las como crianças “más” em lugar de vítimas 
de abuso mental, emocional e, por vezes, físico. Elas se tornam bullies 
como proteção contra a dor do trauma durante o desenvolvimento. Sentem 



 57

mágoa e raiva, frequentemente exercem o bullying da mesma forma como o 
sofreram (MIDDELTON-MOZ; ZAWADSKY, 2007, p. 58). 
 

 Essas crianças acabam construindo uma visão extremamente equivocada do que é a 

vida, diante da violência ou omissão daqueles que deveriam servir de referência e amparo 

incondicional. O clichê “violência gera violência” exemplifica a atitude dessas crianças, 

afinal, se tudo dentro da família é “resolvido” com agressões físicas e verbais, que conduta 

elas terão na convivência social? É possível que copiem os atos de violência, aplicando-os  

aos demais, a fim de alcançar seus objetivos, exorcizando, inclusive, a própria dor.    

Outros questionamentos: Se à criança tudo for ofertado, sem que lhe seja imposto 

qualquer limite ou qualquer censura, que tipo de referência serão esses pais, para que essa 

criança construa o dever moral (sentimento de obrigatoriedade)? É possível afirmar que uma 

criança que tudo pode e que tem os pais para servirem de “escudos”, poderá, também, ter 

problemas em respeitar o outro? A resposta é sim. Isto ocorre quando os filhos “são ‘maiores’ 

do que seus pais, nunca tendo aprendido as lições de regulação emocional ou a internalização 

de limites carinhosos, mas firmes” (MIDDELTON-MOZ; ZAWADSKY, 2007, p. 58). 

 

[...] Dar limites aos filhos é iniciar o processo de compreensão e apreensão 
do outro. [...] Ninguém pode respeitar seus semelhantes se não aprende 
quais são seus limites – e isso inclui compreender que nem sempre se pode 
fazer tudo o que se deseja na vida. É necessário que a criança interiorize a 
ideia de que poderá fazer muitas, milhares, ou a maioria das coisas que 
deseja – mas nem tudo e nem sempre. Esta diferença pode parecer sutil, mas 
é fundamental (CALHAU, 2010, p. 26). 
 

Muitos pais sentem culpa pelo fato de não serem tão presentes na vida dos seus filhos 

ou por não dar-lhes a atenção requisitada, na maior parte dos casos, em decorrência do 

trabalho. Essa culpa gera a ilusão de que ceder a todos os pedidos servirá como uma maneira 

de compensar a ausência. Desse modo, o “não” torna-se palavra rara de ser ouvida pelas 

crianças.  

Assim, não há imposição de qualquer tipo de limite ou controle, o que gera a formação 

de indivíduos em que a inconstância e a permissividade ditam as regras, desenvolvendo 

jovens e adultos que acreditam, sinceramente, que tudo podem, sem o menor escrúpulo no 

trato com as demais pessoas. Isto porque não aprenderam o significado do respeito e da 

solidariedade. “[...] a disciplina parental ineficaz e coercitiva, que não lide corretamente com 

o comportamento agressivo das crianças, contribui inadvertidamente para o desenvolvimento 

desses comportamentos [agressivos] (PATTERSON, apud MIDDELTON-MOZ; 

ZAWADSKY, 2007, p. 63). 



 58

Se, na família, a criança não aprende o que é limite, também poderá ter seu 

crescimento emocional comprometido, como se pode verificar no relato a seguir: 

 
A história de Larry 
Larry vinha de uma típica família de classe média. [...] afirmava não ter tido 
modelos de comportamento adultos, não fazia nada do que se esperava dele 
e criava suas próprias regras. [...] Dizia que seus comportamentos eram tão 
enlouquecidos que não havia punição.“Só pensar em uma punição para mim 
já era irreal. Eles não sabiam o que fazer comigo, então me deixavam fazer 
o que eu quisesse. [...] Eu fazia coisas na escola para rir à custa dos outros. 
Meus colegas tinham muito mais estabilidade do que eu, mas eu não me 
importava nem um pouco. [...] comecei a andar com gente mais velha [...] 
foi o começo de bullying mais pesado. [...] Comecei a usar álcool aos 10 
anos”. Pensando sobre sua vida de jovem em retrospectiva, Larry disse, 
com um pouco de tristeza: “[...] ninguém me enfrentava a ponto de me 
assustar. Queria que alguém tivesse feito isso. Perdi grande parte da minha 
vida prejudicando os outros e a mim mesmo” (MIDDELTON-MOZ e 
ZAWADSKY, 2007, p. 64-66). 

 
 

Portanto, como afirma Silva (2010), a permissividade dos pais pode gerar um quadro 

irreversível na construção moral da criança, desqualificando o valor educativo inerente à 

condição de cuidadores. O resultado dessa omissão em educar pode ser grave, porque essas 

crianças acabam não aprendendo a enfrentar as frustrações cotidianas e se tornam indivíduos 

egocêntricos e despreparados para as adversidades da vida. “Eles [os pais] se esquecem que 

um embate crítico, um confronto respeitoso, um chamado as regras, pode ser um dos maiores 

atos de amor oferecidos a um filho” (SILVA, 2010, p. 62). 

Diante das histórias de Nancy e Larry, pode-se questionar: é somente o seio famíliar  o 

“culpado” por existirem bullies? Certamente não. O meio social, ou seja, o convívio com 

outras pessoas, pode, sim, influenciar de maneira negativa na formação do caráter de um 

indivíduo. O seio familiar, sem dúvida, é o grande ninho formador do caráter humano, mas, 

enquanto o sentimento de obrigatoriedade não está consolidado, há espaço para influências 

negativas, que podem vir a corromper o senso moral do sujeito (LA TAILLE, 2006).  

Segundo Tognetta (2003), o respeito, a justiça, o diálogo e a solidariedade são atitudes 

do cotidiano, sendo construídas através da relação com o outro, que leva o sujeito a refletir e 

buscar soluções para os seus próprios conflitos, a partir da compreensão de si mesmo, 

desenvolvendo, também, a capacidade de compreender o que está além do seu ponto de vista.  

Veja-se: um jovem que recebe uma boa educação dos pais, pautada nos preceitos 

morais da sociedade e reside numa favela onde o crime organizado comanda e está sempre 

buscando “recrutar” novos integrantes, pode vir a tornar-se um bandido? A resposta é: talvez. 

Não se pode garantir que a influência externa, mesmo que desfavorável, prevalecerá sobre a 



 59

educação dada pelos pais, mas também não se pode afirmar que essa educação, caso não 

esteja consolidada, será “forte” o suficiente para resistir às investidas dos traficantes e a todas 

as tentações e facilidades que esse submundo pode oferecer. 

Um outro caso é o de um episódio de grande repercussão nacional ocorrido em 20 de 

abril de 1997, em Brasília/DF, onde um grupo de cinco jovens, sendo um menor de idade, 

ateou fogo num índio, posteriormente identificado como o índio pataxó Galdino Jesus dos 

Santos, que dormia num ponto de ônibus, após ter participado de manifestações 

comemorativas ao Dia do Índio (19 de abril) (JARDON, 2007). Esses jovens, diferentemente 

do nosso exemplo anterior, não viviam em favelas, ao contrário, pertenciam a famílias de 

classe média-alta, cujos pais eram muito bem posicionados socialmente, ou seja, teoricamente 

tiveram condições de construir o sentimento de obrigatoriedade a partir de um meio favorável, 

entretanto, por que não conseguiram?  

Seria leviano afirmar que o meio leva o jovem da favela ao mundo do crime ou que as 

famílias desses jovens é quem teriam total responsabilidade pelos atos cometidos contra o 

índio, pelo fato de não terem imposto limites, pois não se trata de culpar a família ou o meio. 

Acredita-se que é o conjunto, aliado com a própria personalidade do indivíduo, que 

possibilita a formação da moral e que essa formação não se configura de uma hora para outra, 

consequentemente, não pode ser quebrada a partir de um “convite” para participar de uma 

facção criminosa ou a partir da ideia de que atear fogo num “mendigo” seria apenas uma 

brincadeira, como relatado na época pelos envolvidos, a não ser que haja falhas nessa 

construção.  

 
A atitude, valores e formas de encarar a vida de nossos filhos são o 
resultado do cruzamento de diferentes variáveis que incidem em maior ou 
menor medida, segundo as ocorrências e as circunstâncias. As cinco que 
mais influenciam no que realmente somos são família, escola, grupo de 
iguais – na adolescência tem um peso chave, e portanto, será um elemento a 
ser controlado pelas famílias – além do entorno social e político no qual se 
vive – níveis socioeconômicos, formas culturais predominantes, possíveis 
usos da violência [...] (JARES, 2008, p. 206). 

 
 Jares (2008) ainda destaca que todas essas influências são interpretadas, 

singularmente, por cada indivíduo, dependendo das suas peculiaridades, sentimentos e 

percepções. Portanto, apesar da família ser um elemento fundamental, não é o único fator que 

influencia na educação da criança e na sua forma de se relacionar com o mundo. 

Como se pode perceber, este é um terreno bastante delicado, em que as respostas 

diretas não são fáceis de ser alcançadas, ou seja, a pergunta “de quem é a culpa?” não tem 

uma resposta definida. Justamente por esta razão, fica-se convencido de que, assim como as 
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vítimas, os agressores também precisam de algum tipo de ajuda, pois não se constituíram 

como “vilões” sozinhos. 

 

Sem intervenção, os sentimentos e as crenças dos [bullies] que fazem isso 
desde a infância se fortalecem e se enraizam. O bullying durante 
brincadeiras com outros amigos muitas vezes é apenas começo de um 
padrão de atitude durante a vida que culmina em violência doméstica e/ou 
bullying no local de trabalho (MIDDELTON-MOZ; ZAWADSKI, 2007, p. 
14). 

 

Além disto, tem-se que levar em consideração o fato de que os bullies, na maioria das 

vezes, não agem sozinhos, pois recebem o apoio de muitos colegas que presenciam seus atos 

de violência. Esses indivíduos que riem diante das agressões dos bullies são denominados 

“espectadores ativos”, isto porque, apesar de não se envolverem diretamente, se divertem 

diante do assédio praticado. Há também os “espectadores passivos”, que não concordam com 

os atos de bullying, mas permanecem inertes, frente ao medo de se tornarem as próximas 

vítimas.  

De acordo com Silva (2010), há ainda um outro tipo de grupo formado pelos 

“espectadores neutros”, que não demonstra sensibilidade ao presenciar ataques de bullying, 

em razão da própria violência vivenciada, muitas vezes, dentro da família ou da comunidade, 

tornando, assim, os atos de agressão algo corriqueiro. 

 
Seja lá como for, os espectadores, em sua grande maioria, se omitem em 
face dos ataques de bullying. Vale a pena salientar que a omissão, nesses 
casos, também se configura em uma ação imoral e/ou criminosa [...]. A 
omissão só faz alimentar a impunidade e contribuir para o crescimento da 
violência por parte de quem a pratica, ajudando a fechar a ciranda perversa 
dos atos de bullying (SILVA, 2010, p. 46). 
 

No Brasil, apenas na década de 90 do século XX, os pesquisadores começaram a 

buscar respostas  para entender a dinâmica do que leva uma criança ou jovem a agredir o 

companheiro, o porquê da passividade da vítima e também as causas da omissão dos 

espectadores.   

Segundo Beaudoin e Taylor (2006), a cultura promovida pelo Capitalismo, na qual 

estão presentes o individualismo e a necessidade de ser o melhor, resulta numa enorme 

pressão social. Além disto, o próprio contexto de vida e familiar são implicações a serem 

levadas em consideração quando o assunto é bullying, o que mostra que este é um tema 

presente na atualidade e que apresenta margem para ser pesquisado no Brasil.       
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 A Educação e a Psicologia são as áreas em que mais pesquisas foram realizadas 

fazendo correlação ao bullying. Grande parte destas tem um caráter quantitativo e/ou 

comparativo, buscando identificar a porcentagem de crianças e jovens envolvidos com esse 

problema na escola, confirmando o que a literatura sobre o assunto afirma: grandes são os 

índices desse tipo de agressão em sala de aula.   

De acordo com Fante e Pedra (2008), 

 
Entre 2000 e 2003, realizamos uma pesquisa pioneira, com um universo de 
2 mil alunos de escolas públicas e privadas da região de São José do Rio 
Preto. Os resultados foram surpreendentes: 49% dos participantes estavam 
envolvidos no fenômeno. Desses, 22% eram vítimas, 15% agressores e 12% 
vítimas agressoras. Resultados semelhantes foram encontrados pela 
Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção a Infância e a 
Adolescência (Abrapia), em 2002, no município do Rio de Janeiro. Em um 
universo pesquisado de 5.875 alunos, 40,5% estavam envolvidos em casos 
de bullying (FANTE; PEDRA, 2008, p.50).    
 
 

A partir desta constatação, tais trabalhos propõem alternativas para solucionar ou, ao 

menos, reduzir essa incidência tão alarmante nas escolas. As propostas são bem variadas, 

partem de um trabalho com a gestão escolar envolvendo os professores e chega até a um 

atendimento direto com alunos envolvidos nesse tipo de ocorrência, através da Psicologia 

Clínica. 

Um detalhe interessante é que quase todos os livros estudados, para o enriquecimento 

deste trabalho, foram publicados já no atual século, ou seja, há apenas onze anos, o que 

reforça a necessidade de se virem a ampliar as pesquisas nessa área, de modo a que estas 

possam contribuir para um maior entendimento dessa problemática por parte de toda a 

comunidade escolar. 

Um outro aspecto é que as pesquisas que adotam um diálogo com relação ao bullying 

estão restritas ao eixo centro-oeste, sudeste e sul do País. Na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações, foram identificados apenas quatro trabalhos provenientes da Região 

Nordeste os quais se configuram em dissertações de Mestrado, conforme mencionado 

anteriormente.  

Outra constatação é que, entre os livros que respaldam este trabalho, não há nenhum 

que focalize a Região Nordeste como campo de estudo, o que abre, portanto, um enorme 

potencial a ser explorado e refletido, trazendo contribuições para essa realidade específica. 

Mas, independentemente da região ou mesmo do país, o bullying apresenta, 

praticamente, as mesmas características que, muitas vezes, são encaradas como normais no 
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ambiente escolar, tanto pelos pais, que provavelmente passaram por situações desse tipo nos 

tempos de escola, como pelos professores e corpo técnico da instituição escolar e também por 

muitos alunos, situações estas que, de tanto se repetirem ao longo do tempo, já são 

consideradas como práticas previsíveis. A palavra de ordem para a transformação desse 

modelo de mentalidade é a construção do respeito por si e pelo outro.  

Como reflete Jares (2002), 

 
Trata-se de impregnar o processo educativo dos princípios da não violência, 
assentada no respeito, na transformação das situações de injustiça e no 
cumprimento dos direitos e deveres. Aspectos que podem sintetizar no 
slogan lançado pelos estudantes do secundário da França em 1997: “mais 
poderoso que a violência é o respeito”. Como afirma Jacques Sémelin 
(2001, p. 24), a nãoviolência funciona em dois sentidos: “é certo que você 
peça que o respeitem, mas também deve respeitar os outros” (JARES, 2002, 
p. 106-107).  

 

 E, para respeitar o outro, é necessário aceitar o diferente e compreender que ser 

diferente não significa ser menos humano, ter menos sentimentos, ou ser menos capaz. Todas 

as pessoas, desde muito cedo, devem ser ensinadas que cada sujeito tem suas particularidades 

e que são estas que formam sua identidade e personalidade - tão importantes na construção da 

autonomia e da autoestima, que estão relacionadas, diretamente, com todo o processo de 

aprendizagem. 

 De acordo com Olweus (2006), a prática do bullying pode surgir de duas maneiras 

distintas, que são: o bullying direto e o indireto. Mas como é a ação de cada um? É fácil 

identificá-los? O direto ocorre com mais frequência entre o sexo masculino, pois compreende 

agressões mais abertas e pesadas, como: xingamentos, empurrões, murros, tapas, o que 

evidencia além da agressão verbal, a física, enquanto o indireto está mais presente entre as 

meninas e as crianças pequenas. “As meninas quando agressoras se utilizam mais do bullying 

indireto, que se caracteriza por ações como: rumores, difamações e manipulações de 

relacionamento de amizade” (OLWEUS, 2006, p. 19, tradução nossa).  

Esse quadro demonstra que há diversas maneiras de se praticarem ações de bullying, o 

que dificulta a sua identificação. Por este motivo é que muitas pessoas consideram essa 

prática como corriqueira e parte do próprio processo escolar. A dificuldade em identificar 

práticas de bullying é ainda mais acentuada, por não haver uma fase da vida, ou seja, uma 

faixa etária específica em que esse tipo de violência aconteça com mais frequência. O que se 

sabe é que há é uma propagação, cada vez maior, no âmbito da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, com uma intensificação das agressões à medida que aumenta o grau de 
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escolaridade, o que torna as depreciações provocadas por alunos do Ensino Médio as mais 

graves (FANTE; PEDRA, 2008). Tal quadro é bastante preocupante, tendo em vista que, 

como alerta Fante e Pedra (2008, p. 46-47), o bullying tem um aspecto epidêmico, “por se 

tratar de comportamento psicossocial expansivo, uma vez que 80% das vítimas tendem a 

reproduzir os maus-tratos sofridos”, ocasionando, na adolescência, um aumento no nível de 

violência desses ataques. 

 Como foi destacado, há inúmeros casos veiculados pela mídia que relatam tragédias 

decorrentes de ataques praticados por prováveis vítimas que “explodem” diante das exaustivas 

agressões e, deliberadamente, põem em prática atos de vingança planejados. Esses casos 

servem de alerta para se compreender que os ataques de bullying afetam emocionalmente o 

indivíduo e que quando se chega a certo nível, não se trata mais de simples brincadeira, mexe 

com a autoestima e com o amor-próprio. E, pessoas sem amor-próprio acabam sem amor à 

vida e ao próximo.   

Segundo Casassus (2009), as emoções representam o campo vital de cada indivíduo e 

o que se sente sobre si mesmo determina, em grande parte, o que se é. Quanto maior for o 

equilíbrio emocional, maior a força que impulsiona para uma transformação do mundo 

interior e consequente adaptação ao mundo em volta do sujeito, ou seja, a capacidade de 

evoluir como ser humano. Por isto, a importância de se trabalharem as emoções a fim de se 

alcançar a maturidade psicológica, que se refletirá no fortalecimento da personalidade e da 

autoestima.      

     Um aspecto importante é buscar, primeiramente, distinguir uma brincadeira entre 

amigos e reais atos de bullying. Fante e Pedra (2008) trazem esclarecimentos a respeito disto 

ao afirmarem que as brincadeiras ocorrem de maneira natural e espontânea, mesmo quando há 

troca de apelidos entre os participantes, pois estas promovem divertimento entre todos os 

envolvidos. Contudo, quando essas brincadeiras passam a ser cruéis, perversas e com 

regularidade, divertindo apenas alguns, constituem-se um ato de violência, que e deve ser 

encarado como um problema grave a ser resolvido na instituição escolar. “O conflito é 

consubstancial e inevitável à existência humana. Não se trata, portanto, de negar tal realidade, 

mas de oferecer os meios adequados e enfatizar suas estratégias de resolução pacífica e 

criativa” (JARES, 2002, p. 134). 

 Beaudoin e Taylor (2006) discutem um segundo aspecto muito importante quando o 

assunto é a agressão entre alunos: o posicionamento do professor frente a uma cena de 

conflito. O primeiro impulso do docente é repreender quem cometeu a agressão e ajudar a 
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vítima, muitas vezes sem questionar o porquê da situação e sem procurar compreender o 

contexto da ação.  

De acordo com Tardif e Lessard (2011), em razão da multiplicidade de eventos (e 

problemas) que acontecem, ao mesmo tempo ou num período muito curto de tempo, na sala 

de aula, o professor acaba tomando rápidas ações de adaptação e estratégias imediatas, 

visando à resolução do impasse, seja ele qual for, o que, de certa forma, justifica a sua postura 

diante dos conflitos entre os alunos.   

 Entretanto, quando se trata de bullying, punir, sem buscar o entendimento do que 

levou à agressão, não é o caminho correto, pois os efeitos da punição são breves, permitindo 

que, após um determinado tempo, as atitudes praticadas anteriormente voltem a aparecer. 

Além disto, as punições sucessivas ao agressor podem desencadear o sentimento de revolta e, 

consequentemente, mais agressões, como uma maneira de desafiar, de chamar a atenção, de se 

autoafirmar como um bully, sendo esta uma estratégia para intimidar ainda mais as vítimas. 

Segundo Olweus (2006), os bullies têm uma atitude mais positiva em relação à violência e 

fazem mais uso desta do que os alunos em geral.  

Sendo assim, o professor deve antes abandonar a postura imediatista quando se trata 

das situações de violência entre os alunos e se envolver na colaboração e cooperação junto a 

estes, tendo a curiosidade de buscar respostas sobre o porquê de tais atitudes e, 

principalmente, desenvolver meios para dialogar com os estudantes, criando uma consciência 

que permita a estes refletirem a respeito de seus atos, tendo em vista que “Um professor não 

trabalha sobre os alunos, mas com e para os alunos, e precisa preocupar-se com eles” 

(TARDIF; LESSARD, 2011, p. 70).  

Ainda sobre a posição que deve ser assumida pelo professor, Tardif e Lessard (2011) 

fazem a seguinte ressalva: 

 

[...] o trabalho docente não se limita nem às atividades de classe, nem às 
relações com os alunos, embora essas atividades e relações [...] sejam 
essenciais no exercício da profissão [...] um dos maiores traços desse 
trabalho é a grande diversidade de tarefas a cumprir, bem como seu caráter 
assaz diferenciado que exige competências profissionais variadas. Ora, nem 
todas essas tarefas respondem, necessariamente, a uma mesma lógica; 
também não demandam o mesmo tipo de engajamento nem as mesmas 
competências (TARDIF; LESSARD, 2011, p. 44).  

  

Ao considerar devidamente essa amplitude do trabalho docente, o professor estará 

realizando uma das suas principais funções na docência: a função de socialização (TARDIF; 

LESSARD, 2011). 
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Se, tradicionalmente, o professor servia de mediador entre o aluno e os 
conhecimentos sociais transformados em conhecimentos escolares, essa 
mediação, hoje, tende a se pluralizar e relativizar-se: o professor é um 
mediador de conhecimentos entre muitos outros. Os conhecimentos não se 
limitam mais aos conhecimentos escolares. As crianças estão [e precisam 
estar] mais informadas sobre toda espécie de assuntos (TARDIF; 
LESSARD, 2011, p. 145) 
.     

Assim, saindo da atitude imediatista, no que tange ao modo de agir diante das práticas 

de bullying, o professor pode vir a se tornar um grande agente no combate a esse fenômeno, a 

partir do trabalho desenvolvido com seus alunos sobre a temática. A construção de 

mecanismos que promovam o entendimento e a discussão sobre o bullying, em sala de aula, é, 

sem dúvida, um caminho certo a ser seguido, pois, dessa forma, esse docente estará 

motivando sua turma a refletir e procurar, coletivamente, soluções possíveis para o problema.  

Contudo, o que vem sendo constatado, desde os primeiros estudos de Olweus (2006) 

sobre o bullying, é que os professores tentam “colocar um fim nisto [bullying]” apenas de vez 

em quando ou quase nunca. Além disto, os dados mostram que 65% dos professores das 

séries iniciais de ensino – chamado Primário - não falam sobre o bullying com os alunos que 

sofrem esse tipo de agressão e que 85% dos professores do antigo Secundário agem da mesma 

maneira (OLWEUS, 2006).  

 Buscar alternativas para diminuir a presença do bullying na escola deve ser objetivo de 

toda essa instituição e conscientizar sobre os danos provocados às vítimas, um passo 

determinante. Um esforço concentrado da escola é fundamental para que sejam formulados 

meios para a solução desse tipo de problema, envolvendo, inclusive, os alunos nessa 

empreitada, os quais devem ser imprescindivelmente ouvidos para que possam se sentir 

participantes efetivos e responsáveis na luta por mudanças (TOGNETTA; VINHA, 2007) - 

afinal a escola tem a função essencial de promover interação com os alunos, a fim de obter a 

colaboração destes em seu próprio processo de formação e, além disso, poder vir a atender às 

suas diferentes necessidades (TARDIF; LESSARD, 2011). 

Muitos professores ainda desconhecem o significado ou as implicações dessa prática 

tão abusiva, o que resulta na continuidade de um ciclo simplista, em que os agressores, 

algumas vezes, são punidos sem que haja a construção de um momento real de reflexão, para 

que estes entendam o quanto estão prejudicando o semelhante. Certamente, construir essa 

conscientização é um longo caminho a ser percorrido. Pesquisar e divulgar os malefícios do 

bullying é o primeiro passo. 
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É preocupante a constatação feita hoje - já indicada por Olweus na década de 70 - de 

que os casos e a intensidade desse tipo de agressão tendem a piorar com o passar do tempo. 

Um outro indicativo, que se pode tomar como preocupante, é a  impossibilidade de que 

agredidos ou agressores mudem espontaneamente suas situações, sem que haja um esforço 

especial em prol de uma mudança real e efetiva. 

 A Literatura Infantil e o bullying muito têm a dialogar na busca desse entendimento e 

promover esse encontro de discussão se faz necessário no atual contexto do Brasil e do 

mundo. Explorar campos ainda escassos é importante para se possibilitar a reflexão sobre o 

que fazer para melhorar o convívio entre pares na escola. Afinal, o ambiente escolar, além de 

ensinar conteúdos, é um espaço de interação importante na formação da autonomia do sujeito 

e na sua maneira de se posicionar diante do outro.  

 Por esta razão, a leitura de textos literários como alternativa para se discutir o 

fenômeno bullying faz-se importante, na medida que pode auxiliar o professor/mediador na 

tarefa de apresentar às crianças particularidades desse fenômeno, promovendo momentos de 

reflexão em sala de aula. Assim, as análises dos contos selecionados poderão vir a ser um eixo 

norteador para a realização desse trabalho e para o desenvolvimento de um olhar crítico entre 

os alunos e o próprio corpo docente/apoio da escola, possibilitando, posteriormente, a 

definição de ações que mobilizem e incentivem o engajamento de todos no combate ao 

bullying. 

Vale ressaltar que estas são apenas análises possíveis dos contos selecionados, que 

buscam evidenciar uma maneira de se trabalhar a Literatura Infantil com as crianças. 

Certamente, levar textos literários para serem lidos e discutidos com elas já representa um 

importante passo na inserção de debates sobre assuntos como o bullying. 

 Para a realização dessas análises, como já destacado, utilizar-se-á a técnica de análise 

de conteúdo, por esta viabilizar a busca do sentido presente nas entrelinhas dos textos 

selecionados, de modo que se possa vir a fazer inferências e construir interpretações a partir 

do discurso escrito (BARDIN, 2010). Assim, poder-se-á apresentar possivelmente um modo 

de trabalho com a Literatura Infantil – que contribuirá positivamente para o desenvolvimento 

de indivíduos com um olhar acurado para além das páginas da ficção, sabendo, inclusive, 

realizar inferências e interpretações a partir de fatos cotidianos, sobre os quais é preciso 

pensar constantemente.  
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4 O BULLYING NOS CONTOS DE FADA 

  

 Neste capítulo, passar-se-á à análise dos contos selecionados, tomando como 

categorias de análise a Intimidação, a Demonstração de Poder, o Controle sobre a Vítima, a 

Submissão/Passividade/Medo, as Atitudes de Mudança, o Desejo de Vingança, o Reforço da 

Agressão, a Omissão/Neutralidade e as Atitudes Positivas, apresentando os agressores, as 

vítimas e os espectadores, como unidades do triângulo que se forma, e a agressão perpetrada, 

de modo a se evidenciarem as situações em que as personagens das histórias vivenciam a 

prática de bullying.  

 Como forma de se enfatizarem as ações de bullying presentes nos contos selecionados, 

foram destacadas, com o modo “itálico”, as expressões que mais demonstram o contexto 

desse tipo de violência presente nas histórias. Para tanto, adotou-se por base o conceito de 

bullying descrito por Olweus (2006), que configura quando uma pessoa é atacada ou 

“vitimizada” e exposta, repetidamente, a ações negativas partidas de uma ou mais pessoas, 

caracterizando-se como práticas de agressão física, verbal e psicológica intencionais e 

repetitivas, sem motivação aparente, em que há desequilíbrio de poder entre agressor e vítima 

e que podem causar problemas psicológicos, físicos e sociais, em decorrência do sofrimento 

constante vivenciado pela vítima.    

 

4.1 A GATA QUE NÃO DEVERIA SER BORRALHEIRA 

 

Nikki, uma aluna da oitava série, da Marymount, descreveu como isso 
funciona: 
- Se estou com raiva de alguém, é muito mais fácil contar para todo mundo 
e fazer com que todos fiquem contra aquela pessoa, porque aí eu que tenho 
razão. Se você simplesmente fala com a pessoa, cara a cara, então as duas 
podem ser julgadas pela turma toda, e não tem como você saber que as 
outras vão te dar razão. 
[...] 
- Uma garota vence – observou sua colega de turma – quando consegue 
que as outras pessoas não gostem da outra (SIMMONS, 2004, p. 99-100). 

 

 O bullying entre as meninas, como mostrado por Simmons (2004), caracteriza-se por 

ser mais sorrateiro e manifestar-se, especialmente, por meio da difamação, a partir de um jogo 

de poder em que a agressora consegue manipular as outras garotas, a ponto de estas ficarem 

ao seu lado e passarem a rejeitar a vítima, isolando-a do convívio do grupo, gerando, assim, 

um enorme sofrimento para aquela que tem suas relações de amizade destruídas e se torna o 

alvo preferido de chacotas, na maior parte das vezes, invisíveis aos olhos dos adultos ao redor.   
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  Partindo da compreensão de que os contos de fada possibilitam ao homem caminhos 

para refletir sobre si mesmo e a entender melhor suas emoções e conflitos, pela forte carga 

emocional que apresentam, é que foi proposta a realização da análise do conto de fada “A 

Gata Borralheira” (ANEXO A), na versão dos irmãos Grimm, datado de 1812, por este ser um 

conto disseminado por inúmeros meios há alguns séculos e, principalmente, por permitir uma 

discussão e reflexão crítica sobre a prática do bullying. 

 A história se inicia com uma grande perda: a morte da mãe da personagem principal - 

o que a deixa imensamente triste. O pai, um homem rico, não demora muito a se casar 

novamente e a segunda mulher traz consigo as suas duas filhas. É partindo desse enredo que 

se inicia a saga da menina - obra clássica compilada pelos irmãos Grimm a partir de histórias 

populares, cujos informantes, em grande parte, foram mulheres cultas da sua própria classe 

social (TATAR, 2004). 

No desenrolar da narrativa, a menina é submetida aos mais árduos trabalhos, sendo 

tratada como a empregada da família, sofrendo todo tipo de humilhação, sem reclamar, até o 

momento em que o rei, que estava à procura de uma esposa para seu filho, resolve dar uma 

enorme festa, à qual a menina deseja muito ir. A madrasta, no entanto, impõe exigências 

quanto ao cumprimento de tarefas, mas, mesmo após tudo ter sido atendido pela menina, a 

promessa de poder ir ao baile não é cumprida. 

Mas o desejo da menina é tão forte que ela acaba pedindo a ajuda de um passarinho 

mágico e vai à tão esperada festa. De tão linda que está, acaba conquistando o príncipe. 

Porém, logo tem de deixá-lo para voltar para casa antes da família, para não ser descoberta, e 

assim se sucede por duas noites. Na terceira noite, o esperto príncipe consegue ficar com um 

sapatinho de ouro da amada e vai em sua busca, encontra-a e leva-a embora consigo em seu 

cavalo, deixando para traz a madrasta e as irmãs assustadas e pálidas de raiva.      

Um fato bem presente no nosso mundo: a morte de um ente querido é o ponto de 

partida do conto e, assim como ocorre na vida real, há um enorme sentimento de perda dos 

que aqui permanecem; como não se entristecer diante de uma perda tão significativa? Assim 

se sente a menina da história com a morte da sua mãe, destacando uma característica comum 

nos contos de fada que se iniciam com a perda do referencial humano do herói da história, 

deixando-o abandonado à própria sorte e empurrando-o para a vida, em busca de entender e 

superar os obstáculos que o mundo lhe impõe, confrontando “a criança honestamente com as 

dificuldades humanas básicas” (BETTELHEIM, 2007, p. 15). 
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 Esses obstáculos dão forças à criança para superar a insegurança e o medo da morte e 

da separação dos pais, mostrando-lhe que há como enfrentar os obstáculos da vida sozinha e 

sair vitoriosa, sem experimentar a mesma angústia de separação novamente. 

 Uma frase dita pela mãe da criança, antes de morrer, entretanto, chama a atenção: 

“Filha querida, sê devota e boa: então o bom Deus sempre te valerá, e eu olharei por ti lá do 

céu e estarei perto de ti” (GRIMM, 2003a, p. 3) e, a partir desse momento, a menina se vê no 

dever de exercitar essa devoção. 

 Ao casar-se novamente, o pai dá início à trajetória de humilhações à qual a menina se 

submete: “a mulher trouxera consigo para casa duas filhas que eram bonitas de rosto, mas 

feias de coração. E então começou uma época ruim para a pobre enteada” (GRIMM, 2003a, 

p. 4), como está descrito no trecho a seguir, evidenciando a intimidação e a demonstração de 

poder exercidas sobre a personagem principal, que acaba por se tornar alvo de ironia e de 

deboche por parte das novas irmãs: 

     

  – Essa bobalhona não tem de ficar na sala conosco, - diziam elas. – Quem 
quer comer pão, tem que trabalhar para merecê-lo! Para fora com essa 
criada! 
Elas lhes tomaram os bonitos vestidos, deram-lhe um avental cinzento para 
vestir e tamancos de pau para calçar. 
 – Olhem só para a bela princesa, como está enfeitada!, – exclamaram elas, 
e levaram a moça para a cozinha. (GRIMM, 2003a, p. 4). 
 

 Essas novas irmãs exercitam o outro lado da moeda: enquanto a menina é boa, as 

irmãs são más, mostrando a dualidade, sempre presente nos contos de fada, entre o bem e o 

mal, de uma maneira breve e incisiva, na qual o mal é tão presente quanto o bem. Como 

reforça Bettelheim (2007, p. 16), “o bem e o mal são corporificados sob a forma de algumas 

personagens e de suas ações, uma vez que o bem e o mal são onipresentes na vida e as 

propensões para ambos estão presentes em todo homem”.  

Essa maldade, inerente às irmãs, se corporifica a partir das humilhações constantes e 

cada vez mais cruéis às quais a menina é exposta, caracterizando o bullying, já que há, por 

parte dessas irmãs, a intenção de denegrir a imagem e a autoestima da menina, de fazer com 

que ela acredite que é menor e que, por ser menor, tem menos valor. Contudo, mesmo diante 

de tantas agressões, “a moça [...] continuava devota e boa” (GRIMM, 2003a, p. 3), como 

desejara a mãe, o que aponta para a submissão/passividade/medo dessa personagem, 

satisfazendo, assim, uma diretriz social, como afirma Simmons (2004) ao destacar que “a 
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cultura, ao socializar as meninas como responsáveis e protetoras, lhes ensina que serão 

valorizadas por seus relacionamentos com outras pessoas” (SIMMONS, 2004, p. 21). 

 

Espera-se que as meninas amadureçam e se tornem aquelas que cuidam e 
protegem, um papel profundamente em desacordo com a agressão. 
Considere o papel da “boa mãe”: ela proporciona amor e cuidado 
incondicional à sua família, cuja saúde e supervisão diária são os seus 
objetivos básicos. Suas filhas devem ser uns “doces”. Elas devem ser gentis, 
cuidadosas, boazinhas e meigas (SIMMONS, 2004, p. 27). 
 

Por esta razão, é importante se olhar com acuidade para a maneira como a figura 

feminina é descrita nesse conto. Como já foi mencionado, há a representação da menina boa e 

das meninas más. O que se poderia inferir a partir desse tipo de contexto? 

Segundo Simmons (2004), as meninas podem ser mais cruéis do que se pode imaginar 

e, ao mesmo tempo, parecerem angelicais, “as meninas usam a maledicência, a exclusão, a 

fofoca, apelidos maldosos e manipulação para infligir sofrimento psicológico nas vítimas [...] 

com frequência, atacam dentro de um círculo bem fechado” (SIMMONS, 2004, p. 11). 

É comum que a agressão entre as meninas não seja tratada como bullying, pelo fato de 

as agressões, em sua grande maioria, não serem físicas, acabando por serem consideradas 

apenas “coisas de menina”, como pontua Simmons (2004). De tal forma que, nas raras vezes 

em que são descobertas, as agressoras somente são advertidas e solicitadas a serem gentis com 

as colegas.  

Segundo a mesma autora, durante sua pesquisa, houve muitas recusas de escolas com 

relação à proposta de conversar sobre o bullying com as meninas. Sobre isto, a autora afirma o 

seguinte: 

 

[...] parecia-me um sinal de preocupação para que a verdade sobre as 
meninas não fosse descoberta: sim, realmente elas eram capazes de ser más. 
Numa sociedade que está criando meninas para serem amorosas e 
“boazinhas”, esta não seria uma revelação insignificante (SIMMONS, 2004, 
p. 15). 
 

 Na história, enquanto existia, de fato, uma boa menina, existiam também duas outras 

meninas com os corações maus (GRIMM, 2003a). O interessante é que, apesar dessa 

descrição categórica das novas irmãs da personagem principal, em nenhum momento há a 

indicação de que o pai da menina tenha tentado intervir em favor da filha, ou mesmo que se 

mostrasse incomodado com as humilhações manifestadas por suas enteadas.  

Como afirma Simmons (2004), a realidade é que os pais, quando cientes da situação, 

não estão dispostos a falar sobre uma filha que pratica ou sofre o bullying. Alguns se sentem 
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impotentes, outros se revoltam com a passividade e ainda há aqueles que acham que é uma 

fase passageira e não dão qualquer tipo de atenção. Estaria, então, o pai da história no papel 

de total desconhecimento, de espectador passivo ou de agressor? 

Frente a esse questionamento, surge um principal: O que levaria um pai a ser omisso 

ou mesmo agressor? É evidente, na história, que o pai não apenas se omite como reforça o 

bullying sofrido pela filha, ao também referir-se a ela pelo apelido, como se pode destacar na 

seguinte passagem: “Quando certo dia o pai ia viajar para uma feira, perguntou: - E tu, Gata 

Borralheira – disse ele – o que queres ganhar?” (GRIMM, 2003a, p. 6). A filha, por sua vez, 

boa e devota, não demonstra qualquer tipo de insatisfação frente à atitude de 

omissão/neutralidade do pai, o que reforça a situação de agressão vivenciada pela menina, 

que permanece sem receber qualquer tipo de ajuda. 

 
Então ele comprou para as duas irmãs lindos vestidos, pérolas e pedras 
preciosas, e no caminho de volta, quando atravessava um mato verde, um 
ramo de nogueira esbarrou nele e arrancou-lhe o chapéu. Então ele quebrou 
o ramo e levou-o consigo. Quando chegou em casa, deu às enteadas o que 
elas lhe pediram e a Gata Borralheira ele entregou o raminho de nogueira. 
Gata Borralheira agradeceu, levou o raminho para o túmulo da sua mãe e 
plantou-o ali e chorou tanto, que suas lágrimas o molharam e regaram 
(GRIMM, 2003a, p. 6-7).    
 

 É junto ao túmulo da mãe que a menina demonstra toda a sua angústia e infelicidade, 

não expressada àquele que deveria ser o seu protetor, uma vez que ele demonstra indiferença 

e contribui para a amplificação dos atos de violência. 

 Geralmente, a conduta dos pais não é o reforço do bullying, como está apresentado no 

conto, mas sim uma falta de observação dos filhos, ou seja, eles não percebem o que está se 

passando e simplesmente acreditam que tudo está bem, já que, como se discutiu, as vítimas 

não costumam falar sobre as agressões sofridas, não delatando, portanto, na maior parte das 

vezes, seus agressores. 

Numa outra passagem, ao final da história, o pai demonstra, mais uma vez, o seu 

posicionamento de agressor. Quando o príncipe questiona a madrasta, se ela tinha outra filha, 

o pai se antecipa e responde: “– Não – disse o marido – ; só da minha esposa falecida temos 

aqui uma pequena e insignificante Gata Borralheira; não é possível ser ela a noiva” 

(GRIMM, 2003a, p. 22), reforçando a agressão. Há distorção do papel desse pai em relação à 

sua filha, tendo em vista que a família é a referência mais importante para o indivíduo e o 

principal modelo de comportamento para o favorecimento de uma boa convivência social. Ao 

contrário do apresentado na história, a família deve ser um espaço onde prevaleça o diálogo, a 

cumplicidade e o amor. O pai omisso e também opressor reforça a situação de desamparo da 
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Borralheira, o que evidencia ainda mais sua vulnerabilidade - fator de atração a mais 

agressões por parte dos algozes. 

É interessante destacar-se que muitos pais e a própria escola, mesmo quando cientes 

sobre prática de bullying, não intervêm, por acreditarem que “o bullying das meninas é um 

rito de passagem, um estágio que elas vão superar [...] faz supor que seja necessário, e até 

positivo, que as meninas aprendam a se relacionar dessa maneira” (SIMMONS, 2004, p. 46). 

 O que levaria os pais a pensarem desse jeito? Será a ideia de que, dessa maneira, as 

meninas se fortalecerão frente às frustrações futuras da vida? 

Decerto as expectativas sociais depositadas nas meninas são inúmeras, como 

destacado por Simmons (2004), entretanto não há necessidade de “apanhar” para que se 

aprenda a se “defender”. Quem acredita ser um rito de passagem deve também acreditar que 

as meninas precisam, desde cedo, aprender a sobreviver num mundo cruel, ou melhor, no 

mundo feminino.  

A verdade é que a família tem o papel de formar o sujeito e, como já se ressaltou, 

desempenha um papel importante na formação da personalidade e caráter da criança. Ao 

ignorar atos de violência, por achar que estes ensinam, os pais estão, de fato, se eximindo de 

uma função que é deles essencialmente, o que pode redundar em sérios problemas no 

desenvolvimento psicológico de suas filhas.   

Pode-se perceber que, diante da situação imposta, a pobre boa menina não tem com 

quem contar, ficando à mercê dos caprichos das irmãs, que usam todo o seu veneno para 

ofendê-la, através de agressões verbais. 

 

Uma grande quantidade de raiva das garotas passa tranquilamente por baixo 
dos radares [...]. Meninas sempre respeitosas tendem a agredir 
silenciosamente. Suas ações são tipicamente mais psicológicas e, portanto, 
invisíveis até para o olhar atento de um observador [...] as farpas da 
maledicência passam despercebidas [...] (SIMMONS, 2004, p. 19). 
 

 Como já foi mencionado, a menina da história tinha sido instruída pela mãe, em seu 

leito de morte, a ser boa e, basicamente, por esta razão ela assim o era. Por isto, aguentava 

calada as humilhações sofridas. Entretanto, se se trouxer para o mundo real, as meninas que 

são vítimas de outras meninas se submetem a manter o relacionamento com suas agressoras, 

mesmo sendo essa uma amizade destrutiva, simplesmente pelo medo da solidão, enquanto 

outras vítimas, além desse medo, se convencem de que a culpa por estarem sendo agredidas é 

delas. Em contrapartida, as agressoras fingem uma amizade que não existe, com a intenção de 
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dominar, psicologicamente, suas vítimas, sem deixarem de ser boas meninas aos olhos de 

quem está de fora. 

 

Para se esquivarem da desaprovação social [...] se escondem sob uma 
fachada de doçura para se magoarem mutuamente em segredo. Elas passam 
olhares dissimulados e bilhetes, manipulam silenciosamente o tempo todo, 
encurralam-se nos corredores, dão as costas, cochicham e sorriem [...] 
comportamento que faz parecer que não houve nenhuma intenção de 
magoar (SIMMONS, 2004, p. 32-33). 

 

 No conto, ao contrário, as irmãs demonstram explicitamente a raiva que alimentam da 

“nova irmã”. A frase já citada “bonitas de rosto, mas feias de coração” (GRIMM, 2003a, p. 4) 

denuncia, claramente, a maldade inerente a essas meninas, que não fazem a menor questão de 

mascarar os insultos que proferem à “meia irmã”. O conto, logo no início, já faz essa 

enunciação, ao destacar a época ruim que se iniciaria para a menina.  

Isto evidencia que nem só de doçura se constituem as mulheres, “por mais que tentem, 

a maioria das meninas não consegue apagar os impulsos naturais de raiva que todo ser 

humano conhece” (SIMMONS, 2004, p. 31) e esses impulsos latentes estão muito bem 

representados no conto, através das figuras das irmãs malvadas. 

Nessa história, as versões ‘boa e má” coexistem e se complementam. Não há um ser 

humano totalmente ruim, nem, muito menos, totalmente bom, da maneira que é retratado no 

conto, mas tal contradição permite refletir-se sobre a seguinte questão: Será que não se é um 

pouco das duas coisas? Como já foi citado em Bettelheim (2007), está-se propenso à bondade 

e à maldade e o gênero “contos de fada” ajuda muito a se vir a ter essa compreensão.  

 Como já apresentado, embora sejam inúmeras as formas de bullying, todas 

compartilham a mesma finalidade e é justamente essa diversidade de formas de se fazer uso 

de tal prática o que dificulta sua identificação, levando a que se venha a confundi-lo com 

“brincadeira de mau gosto”, termo que, muitas vezes, os pais e professores utilizam para 

reduzir a gravidade desse tipo de ação (BEAUDOIN; TAYLOR, 2006). 

Sobre a subserviência da menina para com a madrasta e as irmãs, há uma reflexão 

importante a ser feita. Segundo Olweus (2006), as pessoas que são escolhidas pelos bullies 

geralmente demonstram ser tímidas, são mais caladas e reclusas, não se socializando 

abertamente com as outras pessoas. São estas as características que atraem os bullies, 

exatamente por essas pessoas aguentarem caladas as mais terríveis agressões, não tendo 

coragem de denunciar seus agressores. Tal tipo de atitude, além de favorecer a continuidade 
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das agressões, vai aos poucos refletindo sobre a própria conduta da vítima, que passa a 

acreditar que merece todas as humilhações sofridas. 

Middelton-Moz e Zawadshi (2007) reforçam essa fragilidade apresentada pelas 

vítimas e acrescentam que, além de aumentar a probabilidade de vitimização continuada ao 

aceitarem passivamente as agressões, as vítimas podem ficar deprimidas, sem forças e passar 

a desconsiderar seus próprios sentimentos, buscando acreditar que essas agressões são 

normais e que um dia irão passar. Contudo, tal atitude, quando duradoura, aumenta as 

manifestações de tendências suicidas, quando as vítimas percebem que o sofrimento não some 

tão facilmente como elas gostariam, mesmo após as constantes humilhações terem cessado. 

A história “A Gata Borralheira” retrata bem essa aceitação por parte da menina, que de 

nada reclama, permanecendo devota e boa, mesmo diante de atitudes tão vis. Há, portanto, 

uma construção distorcida da identidade da personagem sobre si mesma, na medida que se 

acostuma à condição imposta por outros, caracterizando-se como uma típica vítima, isto 

porque a identidade do sujeito se expressa pela maneira como ele age e reage ao que está ao 

seu redor (CASASSUS, 2009). 

Observe-se o trecho destacado a seguir: 

 
Lá ela tinha de fazer serviços pesados desde a manhã até a noite, levantar-
se antes do amanhecer, carregar água, acender o fogo, cozinhar e lavar. E 
ainda por cima as irmãs lhe causavam toda a sorte de desgostos, zombavam 
dela e esparramavam as ervilhas e lentilhas na cinza do borralho, para que 
ela tivesse que catá-las e separá-las de novo. À noite, cansada de trabalhar, 
ela não tinha cama, mas tinha que se deitar nas cinzas ao lado do fogão. E 
porque ela, por causa disso, parecia sempre empoeirada e suja, elas a 
chamavam de Gata Borralheira (GRIMM, 2003a, p. 4). 

  

 Como se pode notar, a menina sofria diversos ataques de bullying, desde a obrigação 

de realizar atividades pesadas, sem receber qualquer tipo de ajuda, até agressões verbais que 

culminaram no apelido que intitula a história - “Gata Borralheira” -, demonstrando a 

submissão/passividade incorporada pela personagem principal, a partir do controle sobre a 

vítima exercido pelas irmãs más. 

 Rumos diferentes vão sendo dados à história, quando todas as moças do reino são 

convidadas para o baile em que o príncipe escolheria sua esposa. Nesse momento, mais uma 

vez, as irmãs malvadas demonstram o seu poder ao fazerem exigências à “meia-irmã”: 

“penteia nossos cabelos, escova nossos sapatos e aperta nossos coletes; nós vamos à mostra 

de noivas no palácio real” (GRIMM, 2003a, p. 8). 
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A mudança de postura da menina é percebida quando esta é informada, indiretamente, 

pelas irmãs, sobre o baile, passando a desejar ir também, tendo realmente um desejo que 

gostaria de realizar: ir ao baile oferecido pelo rei; pois, apesar de obedecer às ordens das 

irmãs, ela começa a mostrar sua voz, ainda que timidamente, passando a esboçar atitudes de 

mudança. Como relata essa passagem da narrativa, “Gata Borralheira obedeceu, mas chorou, 

porque também gostaria de ir ao baile, e pediu à madrasta que a deixasse ir [...] a moça não 

parava de suplicar” (GRIMM, 2003a, p. 8), mas a madrasta, como era de se esperar, nega o 

pedido, buscando intimidar a enteada: “- Oh, Gata Borralheira – disse ela -, coberta de pó e 

sujeira queres ir à festa? Não tens vestidos nem sapatos e queres dançar? (GRIMM, 2003a, 

p. 8). Todavia, o impulso inicial já havia sido dado e a passividade vai dando lugar à 

utilização de meios que a ajudem a alcançar o seu objetivo.  

 Mais uma vez o bullying é praticado com a personagem pela madrasta, que, frente às 

súplicas da menina, faz uso do seu controle e da sua autoridade para impor condições à ida 

desta ao baile: “Derramei uma bacia de lentilhas nas cinzas; se separares as lentilhas em duas 

horas, poderás vir conosco” (GRIMM, 2003a, p. 8). A menina prontamente, numa atitude de 

mudança, solicita a ajuda dos passarinhos, elementos mágicos da história que realizam os 

seus desejos, para auxiliá-la na tarefa “[...] as pombinhas baixaram as cabecinhas e 

começaram pic-pic-pic, a bicar e a pôr todas as lentilhas boas na bacia” (GRIMM, 2003a, p. 

9). Devido ao apoio recebido, consegue concluir com êxito a condição imposta “[...] a moça 

levou a bacia para a madrasta, muito contente, pensando que agora poderia ir à festa” 

(GRIMM, 2003a, p. 9). Contudo, apesar das condições terem sido atendidas, a madrasta, 

numa demonstração de poder, não a deixa ir “Não, Gata Borralheira, tu não tens roupas e 

não sabes dançar; todo mundo só vai caçoar de ti” (GRIMM, 2003a, p. 10).  

Frente às novas súplicas da menina, a madrasta impõe uma nova tarefa, ainda mais 

difícil de ser resolvida: “Se puderes catar das cinzas e escolher duas bacias de lentilhas em 

uma hora, então poderás vir – e pensou: Isto ela nunca vai conseguir” (GRIMM, 2003a, p. 

10) - em mais uma atitude de maldade, a madrasta exerce o seu poder e não cumpre a sua 

promessa, mesmo tendo a menina conseguido novamente realizar a tarefa com a ajuda dos 

passarinhos. Ao final de muito trabalho, ela escuta: – Nada disso vai te adiantar; não virás 

conosco porque não tens vestido e não sabes dançar; nós ficaríamos com vergonha de ti. E 

com isso ela virou as costas à moça e saiu apressada junto com suas filhas orgulhosas” 

(GRIMM, 2003a, p. 10).  

Esse episódio demonstra total falta de justiça por parte do agressor, que sente 

satisfação em dominar sua vítima. Essa tendência de fazer uso da autoridade ou da força para 
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intimidar o outro é uma característica comum aos bullies, que se distinguem pela 

impulsividade e uma forte necessidade de se impor frente ao outro, como já relatado. É 

comum, assim como ocorre durante todo conto analisado, que estes obriguem suas vítimas a 

realizarem os mais diversos tipos de tarefas que os satisfaçam pessoalmente, assim como a 

exigência de coisas de valor, reforçando o seu poder (FANTE; PEDRA, 2008), como quando, 

na história, as irmãs tomam da menina todos os seus belos vestidos (GRIMM, 2003a).      

Contudo, o desejo da menina de ir ao baile é tão forte que ela resolve pedir ajuda ao pé 

de nogueira para essa nova empreitada: “[...] Gata Borralheira foi para o túmulo da sua mãe 

[...] e falou: Sacode teus ramos, querida nogueira, joga ouro e prata sobre a Borralheira. 

Então o passarinho jogou-lhe um vestido de ouro e prata e sapatinhos [...]. Gata Borralheira 

vestiu-se e foi para a festa” (GRIMM, 2003a, p. 11), fomentando a primeira ação rumo à 

mudança, que se reflete na sua postura diante do príncipe. 

Assim, auxiliada pelo passarinho, nessa história, representando o elemento mágico que 

vem com o objetivo de auxiliar o herói a superar os obstáculos e alcançar seus desejos, a 

menina atrai a atenção do príncipe, encantando-o, não apenas por sua beleza, mas por 

demonstrar uma liberdade que antes não existia: por enfrentar seus medos, por deixar de lado 

a subserviência sem limite e por ouvir suas próprias vontades. “O filho do rei veio ao seu 

encontro, tomou-a pela mão e dançou com ela. Ele não quis, dali por diante, dançar com mais 

ninguém e não soltava a mão da moça [...] – Esta dançarina é minha” (GRIMM, 2003a, p. 

14). 

Este é, sem dúvida, um surpreendente desfecho, pela mudança que representa. A partir 

desse instante, outras atitudes de mudança vão sendo tomadas pela menina, que, para não ser 

descoberta, faz inúmeras peripécias: 

 

Gata Borralheira dançou até o anoitecer, então ela quis ir para casa. Mas o 
filho do rei falou: - Eu vou junto para te acompanhar – pois queria ver onde 
era a casa da bela moça. Ela, porém, escapou dele e se escondeu dentro de 
um pombal [...] Quando a madrasta e suas filhas voltaram, Gata Borralheira 
estava deitada nas cinzas, com suas roupas sujas [...] – pois Gata 
Borralheira pulara ligeira por trás do pombal e correra para a nogueira do 
cemitério. Lá ela deixara suas lindas roupas sobre o túmulo, e o passarinho 
as levara embora; e ela voltara para o seu borralho, na cozinha, com seu 
velho avental cinzento (GRIMM, 2003a, p. 14-15).  
 
 

 A menina vê despertada uma coragem que antes não existia, saindo, assim, do campo 

da passividade total em busca de um modo diferente de agir. Continua com a mesma postura 

nos dias subsequentes, apresentando-se cada dia mais bela, de maneira a encantar todos os 
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convidados do baile e deixando o príncipe mais maravilhado a cada encontro. “As irmãs e a 

madrasta não a reconheceram [...] Elas nem pensaram na Gata Borralheira, achando que ela 

estava em casa, na cozinha, catando lentilhas nas cinzas do fogão” (GRIMM, 2003a, p. 11), 

o que ratifica a ideia de que a madrasta e suas filhas, assim como os bullies do mundo real, 

tinham plena certeza do controle/poder que exerciam sobre a menina.  

Essa atitude de mudança recebe o apoio do elemento mágico presente no conto, o que 

dá a personagem meios para transpor as barreiras impostas pela madrasta e sua filhas.  

No bullying praticado entre escolares, os elementos principais de apoio são os pais e 

professores, que precisam discutir estratégias de auxílio às vítimas do mundo real, para que 

estas também possam vislumbrar novas possibilidades de encarar e superar a violência 

sofrida.   

É importante que se discuta sobre o que está por trás da maldade das irmãs. Fica claro 

que o egoísmo e a inveja são elementos que incrementam as ações maldosas. Elas roubam 

tudo que é de valor, talvez na esperança de tirarem um pouco da beleza da pobre rejeitada, 

buscando, ao usarem suas roupas e jóias, se igualarem a ela, ou, ainda, por pura inveja da 

inabalável bondade da menina. Decerto, a madrasta tem uma participação interessante nessa 

trama, no papel da mãe que também preparava suas filhas a fim de conseguirem um 

casamento vantajoso. 

Quando o príncipe sai em busca da sua amada, levando consigo sua única pista, um 

sapatinho de ouro, as irmãs logo se animam, mas, para infelicidade geral, o sapatinho não 

entra no pé de uma das moças, levando a mãe a tomar uma atitude drástica: “Então a mãe lhe 

entregou uma faca e disse: - Corta fora o dedão! Quando fores rainha, não precisarás mais 

andar a pé” (GRIMM, 2003a, p. 20). Porém a farsa é descoberta pelo príncipe ao receber a 

ajuda das duas pombinhas que estavam pousadas na nogueira “Purr-purr, purr-purr, purrinho, 

sangue no sapatinho, não cabe no pé, a noiva esta não é” (GRIMM, 2003a, p. 20) e o príncipe 

dá meia-volta com o cavalo e devolve a falsa noiva à casa, alegando que ela não era a certa e 

solicita que a outra irmã prove o sapatinho.  

A mãe, não satisfeita em perder um ótimo casamento para uma das filhas, propõe algo 

semelhante à outra, que também se frustra por não conseguir calçar o sapatinho: “Corta fora 

um pedaço do calcanhar! Quando fores rainha, não precisarás mais andar a pé” (GRIMM, 

2003a, p. 21), e a moça decepa um pedaço do calcanhar, disfarçando a dor, entretanto, mais 

uma vez, a farsa é denunciada pelos passarinhos mágicos, que representam a atitude positiva 

do espectador ao denunciar a farsa, fazendo o príncipe voltar e devolvê-la também.  
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Nesta etapa, mãe e filhas se assemelham com as agressoras do mundo real, pois elas 

tentam passar uma imagem que não condiz com a realidade: seus pés não cabiam no sapato, 

mas, mesmo assim, dissimulam, na tentativa de passarem despercebidas e atingirem o 

objetivo, assim como as bullies fazem ao passar uma imagem que não é verdadeira, ocultando 

as más ações. 

O príncipe, não satisfeito, questiona se a madrasta tem outra filha e, mesmo depois da 

resposta negativa do pai, insiste; e a madrasta, não tendo saída, mais uma vez busca enganá-

lo, dizendo: “Oh, não, a moça é muito sujinha , ela não pode se mostrar a ninguém” 

(GRIMM, 2003a, p. 22), mas o príncipe quer vê-la de qualquer forma e tiveram de chamar a 

menina.   

Felizmente, transpondo as barreiras impostas pelo pai, madrasta e irmãs, a menina, em 

mais uma atitude de mudança, dá um impulso rumo a um final diferente das milhares de 

vítimas que sofrem bullying no mundo real.  

 

Então ela lavou as mãos e o rosto, apareceu e curvou-se diante do filho do 
rei, que lhe estendeu o sapatinho de ouro. Aí ela sentou-se sobre um 
banquinho, tirou o pé do pesado tamanco de madeira e enfiou-o no 
sapatinho, que se adaptou com perfeição. E quando ela se levantou, e o 
príncipe a fitou no rosto, reconheceu a bela moça que dançara com ele, e 
exclamou: - Está é a noiva verdadeira. E quando eles passaram pela 
nogueira, as duas pombinhas brancas arrulharam: [...] Sem sangue no 
sapatinho, que coube no seu pé, a noiva é esta, é! (GRIMM, 2003a, p. 22-
23). 
 

 Como terminam a madrasta e as duas irmãs? Tipicamente como termina o mal nos 

contos de fada: vencido. As invejosas irmãs não tiveram acesso à riqueza e ao prestígio tão 

desejados, reforçando o ponto de vista de que o crime não compensa. Sob essa ótica, nas 

histórias de fadas, as pessoas más nunca triunfam.  

Como se vê, a literatura abre muitas possibilidades de identificação do leitor, que dá 

vida ao texto, no instante em que inicia sua leitura, tornando-se, portanto, um co-autor da 

história. O processo permite ao leitor vivenciar uma experiência pessoal e intransferível ao 

entrar em contato com o mundo da ficção. É possível que haja uma identificação com a 

personagem principal da história ou com os demais personagens, já que isso dependerá da 

maneira como o leitor irá significar a história. 

 A história “A Gata Borralheira”, assim como os demais contos presentes na Literatura, 

permite uma discussão mais aprofundada sobre os conflitos humanos, ao privilegiar aspectos 

problemáticos que dão ao leitor a possibilidade de refletir sobre a temática implicitamente 
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apresentada. Isto mostra claramente a importância do trabalho com os contos de fada junto às 

crianças, isso porque, embora a história tenha sido escrita há muitos anos, continua sendo 

atual e significativa.  

Não foi intenção dos irmãos Grimm escreverem um conto que permitisse uma reflexão 

sobre o bullying, afinal este é um problema que só hoje ganhou o reconhecimento como 

desvio de comportamento (na verdade o problema já existia, tanto é que existe o conto), mas a 

riqueza do enredo, da sua linguagem oferece condições para que o conto seja analisado sob 

essa ótica e permita crescimento e amadurecimento do leitor, na medida que o desequilibra e 

o faz refletir sobre sua própria vida.  

É essa relação texto x vida que possibilita ao leitor a experiência de confronto com a 

situação de bullying, seja como vítima, espectador ou agressor, ou como alguém que se 

prepara para os desafios da existência. 

 

4.2 OH, CEGONHA, CEGONHINHA... A VÍTIMA EM PRIMEIRO PLANO 

 

[...] Eles me isolavam e faziam desenhos de mendigos, e escreviam 
meu nome embaixo. Isso rolava de mão em mão por todos os alunos 
da classe. [...] Eles se divertiam às minhas custas e me evitavam como 
se eu tivesse uma doença contagiosa. Até que um dia não agüentei 
mais, estava com tanta raiva que passei a agredir os garotos e as 
meninas de outras turmas bem mais jovens do que eu. [...] eu sei que 
[essas atitudes] não eram legais, mas foi a única forma que encontrei 
para me vingar (SILVA, 2010, p. 42). 

 

 Como se pode observar, a partir do depoimento relatado por Silva (2010), nem sempre 

as vítimas de bullying permanecem inertes às agressões sofridas. A fala dessa vítima, um 

garoto de 17 anos, que passou três anos sendo, incessantemente, humilhado por seus colegas 

de escola, mostra que o sentimento de revolta pode florescer do cansaço diante da violência, 

transformando a típica vítima numa vítima agressora. Neste caso específico, a alternativa 

encontrada foi revidar as agressões, não naqueles que eram seus bullies, mas em crianças 

menores, público mais vulnerável, em que esse garoto pudesse descontar todas as 

humilhações sofridas, levando-o à saciedade da vingança, à semelhança do desejo de 

vingança retratado na história “As Cegonhas” (ANEXO B), obra de Andersen (1978). 

  Essa história conta a vida de uma família de cegonhas que tem o seu ninho localizado 

acima de uma casa, numa pequena vila, e cujos integrantes são: a mãe-cegonha, o pai-cegonha 

e seus quatro filhotes. Enquanto a mamãe-cegonha cuida dos filhotes no ninho, o pai se 

encarrega de montar guarda a fim de protegê-lo. 
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 No desenrolar da narrativa, os filhotes passam a ser alvos constantes de um grupo de 

garotos que brinca na rua e zomba deles, o que os leva a terem medo. A partir daí, as 

pequenas cegonhas passam a questionar, incessantemente, a mãe-cegonha sobre a 

possibilidade de vingança, traçando estratégias de como colocá-la em prática. 

  No entanto, a mãe busca dissuadi-los da façanha, ensinando-os a voar, o que para ela, 

sem dúvida, é mais importante, mas não consegue tirar aquele desejo da cabeça dos filhotes, 

que insistem, cada vez mais, na ideia de retaliação, até que, enfim, a mãe acaba cedendo à 

pressão, prometendo deixá-los realizar a vingança, em troca de vê-los voar graciosamente. 

Diante da exigência imposta, as pequenas cegonhas se esforçam ao máximo, a fim de alcançar 

o tão almejado objetivo e, ao final, conseguem realizá-lo. 

 O contexto de vida feliz começa a ser alterado, no momento em que os filhotes 

escutam o cantarolar de uma música, caracterizando a intimidação - “quando viram as 

cegonhas, um dos meninos, mais atrevido, cantou, acompanhado depois por todos, os velhos 

versos sobre as cegonhas, mas cantavam-nos à moda deles” (ANDERSEN, 1978, p. 193): 

 

Oh, cegonha, cegonhinha, 
Voa para tua casinha! 
Tua mulher está sozinha.  
De quatro filhos taludos 
Tem ela que cuidar. 
Um será enforcado, 
O outro trancafiado,  
O terceiro queimado. 
O quarto bem sei que triste fim terá...  (ANDERSEN, 1978, p. 194). 

 
 
 Pode-se perceber, nesse momento, uma característica bem peculiar presente nos contos 

de fada: um problema a ser enfrentado pelo(s) personagem (ns) principal (is) e que deve ser 

superado até o desfecho da história, para que seja restabelecido o equilíbrio emocional 

essencial no amadurecimento do ser humano, como afirma Casassus (2009): 

 

[...] se consigo amadurecer emocionalmente e desenvolver competências 
emocionais, só posso dar boas-vindas a todas as emoções. À tristeza, porque 
me torna sábio; a raiva porque me torna forte; ao medo, porque me faz ser 
prudente; à paixão, porque estimula minha criatividade; à solidão, porque 
me faz sair em busca da conexão com os outros; à vergonha, que me faz ser 
humilde; a alegria, que me expande e me cura; ao amor, que me completa e 
me mostra o quanto é bela a existência (CASASSUS, 2009, p. 24).   
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É vivendo e superando as adversidades impostas pela vida que o indivíduo passa a 

fortalecer a capacidade de reconhecer o próprio mundo emocional e também as emoções nos 

outros de maneira consciente. Daí a importância da motivação em encontrar resoluções para 

os problemas, como, já no início da história, evidenciam os personagens principais e que será 

apresentada nesta análise.  

  Com o início da cantoria, os filhotes, de imediato, demonstram medo e insegurança 

com a intimidação dos meninos, apresentando um quadro característico de bullying, isto 

porque como já foi destacado, a partir dos estudos de Olweus (2006), o bullying, para se 

instalar, necessita da formação de um ciclo de medo, nesse conto, formado pelos meninos da 

rua (agressores) e pelas pequenas cegonhas (vítimas). É possível perceber com clareza a 

repetição dos atos de agressão, como exemplificado no trecho a seguir: “Os meninos vieram 

descendo a rua, cantando os versos conhecidos: Oh cegonha, cegonhinha” (ANDERSEN, 

1978, p. 196). 

  Entretanto, ao contrário do que geralmente acontece, os filhotes de cegonha não 

guardam para si as agressões sofridas e, prontamente, informam à mãe o que se sucedera: “- 

Escuta! Ouve o que cantam os meninos! Disseram os pequeninos filhotes. – Dizem que vamos 

ser enforcados e queimados... [...] Seremos enforcados e queimados? – perguntaram os 

filhotes [à mãe]” (ANDERSEN, 1978, p. 194). Contudo, apesar da coragem em delatar para a 

mãe seus agressores, as ameaças permanecem constantes, aumentando ainda mais a 

insegurança dos filhotes “[...] os meninos continuavam a cantar, e apontavam com o dedo as 

cegonhas [...] Estamos com muito medo – disseram os filhotes. E enfiaram a cabeça bem no 

fundo do ninho” (ANDERSEN, 1978, p. 194).  

 De fato, a atitude dos filhotes em revelar as agressões sofridas não é uma prática 

comum entre os indivíduos vitimados, visto que a maioria prefere guardar para si os atos de 

violência, não comunicando aos pais ou adultos próximos as situações de agressão 

vivenciadas. Como afirma Olweus (2006), a vítima típica é ansiosa e insegura, apresenta 

baixa autoestima e tem um verdadeiro pavor de represálias, evitando, assim, denunciar seu(s) 

agressor(es). Todavia, pode-se afirmar que o medo sentido pelos filhotes vai se transformando 

em raiva, na medida que as agressões continuam, fazendo com que o desejo de vingança se 

direcione para aquele, “entre todos os meninos da rua, o pior, o que mais cantava os versos 

zombeteiros era o menor deles: não teria mais de seis anos” (ANDERSEN, 1978, p. 197), 

sendo este, a partir de então, o alvo principal da retaliação.   

 Por conseguinte, fica claro que as vítimas aqui retratadas fazem parte de um perfil 

incomum que “administra” as agressões sofridas, revidando a violência, desempenhando, 
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portanto, o papel de vítimas agressoras, fazendo valer o dito popular “bateu, levou”, ao 

reproduzir os maus-tratos sofridos como forma de compensação (SILVA, 2010), o que, 

entretanto, não diminui os efeitos por vezes provocados naqueles que se sentem ameaçados no 

convívio entre pares.  

Pode-se observar um alto grau de perversidade na letra da música, que, na visão dos 

garotos, serve para diverti-los, como se pode destacar no seguinte trecho do conto: “Somente 

um, entre eles, chamado Pedro, disse que dava pena caçoar assim dos pobres animais, e não 

quis tomar parte da brincadeira” (ANDERSEN, 1978, p. 194).  

A partir dessa passagem, percebe-se que o personagem Pedro se configura como um 

espectador omisso/neutro, pois apenas decide não mais participar da “brincadeira”, posição 

esta assumida por grande parte daqueles que assistem a agressões (SILVA, 2010) mas 

preferem não tomar partido, buscando não se envolver. Todavia, mesmo sem Pedro, os outros 

meninos continuam com a “brincadeira”, evidenciando a repetição dos atos de agressão: “No 

dia seguinte, quando as crianças de novo se reuniram para brincar e viram as cegonhas, 

recomeçaram sua cantiga...” (ANDERSEN, 1978, p. 194). 

 Essa ideia de que o bullying se trata de uma brincadeira foi aceita e disseminada por 

muito tempo, todavia, se se trata de uma brincadeira, por que os pais e educadores devem se 

preocupar? Foi em decorrência desse pensamento que só nas últimas décadas, com os estudos 

de Olweus (2006), é que o bullying passou a ser observado, estudado e discutido. 

Os pais, que, na maior parte das vezes, estão fora das discussões presentes nas escolas, 

acabam adotando, quando comunicados, uma postura de omissão/neutralidade, semelhante à 

da mamãe-cegonha, que afirma: “– Não deveis importar-vos com isso – disse a mãe – coisas 

assim, quando não se escuta, não fazem mal nenhum” (ANDERSEN, 1978, p. 194), isto 

porque “brincadeiras” são normais e devem ser levadas na “esportiva”, afinal, numa hora, 

acabam passando e o sujeito agredido simplesmente irá seguir sua vida, como se nada tivesse 

acontecido.  

Essa reação de muitos pais diante da violência reflete a falta de habilidade destes em 

lidar com situações que fogem ao cotidiano, afinal não é fácil para um pai ou uma mãe ter a 

certeza de que o seu filho está sendo agredido e, pior, sem razão (BEANE, 2010), como 

ocorre na história, o que resulta frequentemente na omissão daqueles que deveriam servir de 

apoio aos filhos: “Deixai-os gritar o que quiserem! Voareis para as nuvens, ireis à terra das 

pirâmides, enquanto eles estarão passando frio, sem ter uma folha verde nem uma doce maçã” 

(ANDERSEN, 1978, p. 197). Além disso, como se pode ver nesta passagem há a crença de 

que o filho por si só é capaz de superar os atos de violência, não havendo, portanto, a 
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necessidade de o pai/mãe intervir na situação. De fato, muitas vítimas, após o período de 

agressão, conseguem dar prosseguimento às suas vidas sem traumas ou sequelas, todavia há 

aquelas que sofrem, o resto da vida, as consequências de atos aparentemente tão banais. 

Mas, então, o que os pais podem fazer para ajudar a seus filhos? Olweus (2006), em 

suas pesquisas, aponta os meios para essa empreitada. Primeiramente, os pais devem tentar 

ajudar a criança a se tornar “melhor ajustada” dentro do meio de convivência. Um modo de 

ela vir a desenvolver autoconfiança é encorajar seus talentos potenciais e atributos positivos, 

aumentando, assim, a autoestima - importante na consolidação do sujeito como ser social. 

Outro caminho pode ser o esporte, que aproxima os pares, através do trabalho em equipe, 

fazendo com que esses novos contatos olhem para aquela criança sem concepções negativas, 

afinal, quanto mais socializada a criança for, menor será a possibilidade de ser foco dos 

bullies. 

 Enfim, não há uma maneira específica de agir quando se trata de bullying, muito vai 

depender do caso, mas é essencial que medidas sejam tomadas, a partir do momento em que o 

pai ou a mãe percebe comportamentos fora do habitual ou são claramente avisados pelos 

filhos, como relatado na história.   

Segundo Olweus (2006), é especialmente com a mãe que as vítimas demonstram ter 

um relacionamento mais próximo e positivo e o conto retrata bem essa tendência, já que os 

filhotes, durante toda a história, a ela se dirigem. Estes percebem o distanciamento do pai, que 

se mostra sempre imponente, guardião do lar, procurando apresentar a família como sendo 

distinta, sem, entretanto, se envolver nos acontecimentos que permeiam a vida dos seus 

filhotes, como se observa no seguinte trecho:  

 

No alto da cumeeira, rijo e importante, perfilava-se Papai Cegonha. 
Encolhera a perna, e estava imóvel numa perna só, para que o seu trabalho 
de montar guarda ao ninho não fosse fácil demais. Mantinha-se tão imóvel 
que parecia talhado em madeira. Devem tomar-nos por família muito 
distinta [...] certamente, todos imaginam que tenho ordem para ficar aqui, 
de guarda. É tão imponente... E continuou firme numa perna só” 
(ANDERSEN, 1978, p. 193). 
 

  Dessa forma, enquanto a mãe-cegonha é avisada pelos filhotes sobre as agressões 

sofridas, podendo vir a desempenhar um papel fundamental na mudança desse quadro, o 

papai-cegonha dá indícios de um posicionamento, bastante comum, assumido pelos pais, que 

é a ignorância dos fatos que ocorrem com seus filhos, por estarem muito ocupados em suas 
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funções (SILVA, 2010), sem se darem conta do quanto a criança necessita de apoio para se 

tornar independente e hábil para se enturmar com seus pares.  

 Pode-se destacar outra passagem no conto que retrata o desconhecimento do pai- 

cegonha quanto à condição em que seus filhos se encontram: “E como era engraçado o velho 

fazendo artes para os filhotes! Virava a cabeça até deitá-la em cima da cauda, matraqueava 

com o bico e contava histórias aos pequenos, todas elas histórias do brejo” (ANDERSEN, 

1978, p. 196). Pelas atitudes desse pai, infere-se que existe, por parte dele, um total 

alheamento, pois não há, em toda a narrativa, indícios do seu envolvimento no problema 

enfrentado pelos filhotes.  

 E a mãe-cegonha reforça essa atitude do pai, ao ressaltar que as pequenas cegonhas 

não devem se importar com a brincadeira e, sim, olhar para o pai sempre quieto e 

compenetrado na sua missão e seguirem o seu exemplo: “Não vos importeis com isso – disse 

ela. – Vede como vosso pai está quieto, de uma perna só, ainda por cima” (ANDERSEN, 

1978, p. 194), deixando evidente a ideia de que, para ela, a melhor atitude é ignorar os fatos e 

deixar passar, assim como faz o marido, mais uma vez demonstrando a omissão/neutralidade 

desses pais diante da situação de violência vivenciada pelos filhotes. Há, entretanto, um 

equívoco desses pais sobre a ideia do cuidar e de que é necessário a tomada de medidas a fim 

de solucionar o problema, em vez de fingir que este não existe. 

Além disto, a progenitora, como referência moral (LA TAILLE, 2006), faz uso desse 

medo apresentado pelos filhotes, intimidando-os a não desobedecerem às suas ordens, 

reforçando ainda mais as atitudes de bullying. “A subordinação da criança à autoridade adulta 

faz o sujeito moldar os primeiros sentimentos morais a uma regra recebida, e não a uma regra 

legitimada por ele” (TOGNETTA, 2003 p. 51).  

 

– Não quero voar – declarou um deles, encafuando-se no ninho. – Nem me 
importa se vou para terras quentes, ou não! E pronto!  
– Então queres morrer de frio aqui, quando vier o inverno, não é? Queres 
que os meninos venham e te enforquem, te queimem e te assem no esperto? 
Vou chamar os meninos, espera aí! [disse a mãe cegonha].  
– Não, não! – disse o filhote, e tornou a saltitar na cumeeira, como os outros 
(ANDERSEN, 1978, p. 196).   

 
 Embora a reação inicial que nos ocorre seja de total perplexidade frente à atitude da 

mãe, analisando melhor, a verdade é que os pais, assim como a mãe da história, por vezes, 

ameaçam seus filhos a fim de conseguirem que estes lhes obedeçam. Os pais, portanto, vivem 

num constante conflito, na difícil tarefa de educar, entre a vontade de serem afetivos e o 

desejo de que seus filhos sejam obedientes. Assim, na ânsia de desenvolverem o sentimento 
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de obrigatoriedade na criança, acabam, também, educando pelo medo. Mas o que se pode 

entender sobre o medo? Jares (2008) faz uma interessante abordagem acerca do tema: 

 

O medo é um sentimento produzido nas interações e interpretações que 
estabelecemos com o que nos rodeia. É, pois, algo construído [...] o medo 
está sujeito ao vai-e-vem das relações que estabelecemos com os demais 
[...] o medo do filho ao pai, é o mecanismo que, junto à devida obediência, 
garante este tipo de relação [...] que nada tem a ver com o necessário e 
imprescindível respeito (JARES, 2008, p. 51-52).   
 

Essa dualidade vivenciada pelos pais também se faz presente nesse conto, pois, ao 

mesmo tempo em que, por um lado, a mãe-cegonha se utiliza das agressões dos meninos, com 

o objetivo de fazer os filhotes aprenderem a voar, por outro, ela esboça uma função 

motivadora, procurando despertar nas pequenas cegonhas a ideia de independência, 

incentivando-as a alçar voo, numa atitude positiva “[...] - Aprendereis a voar, eu os treinarei 

para isso. Iremos ao prado visitar rãs, que se inclinam na água, quando nós chegamos, e 

cantam: “Coá! Coá!”. Depois nós as comemos, o que é o melhor da festa” (ANDERSEN, 

1978, p. 194-195). Todavia, logo em seguida, passa a impor medo aos filhotes, reforçando a 

agressão: “Aí deve-se saber voar muito bem, pois o general mata com o bico quem não 

souber voar. Por isso tratai de aprender alguma coisa quando começarem os exercícios” 

(ANDERSEN, 1978, p. 195), gerando assim mais insegurança nos filhotes, que afirmam “- 

Pois então seremos de fato castigados como disseram os meninos” (ANDERSEN, 1978, p. 

195). 

 Nesses trechos da história, pode-se visualizar a forma de agir da mãe-cegonha, que 

busca incentivar os filhotes (atitude positiva), mesmo que, por vezes, através do medo 

(reforço da agressão), no intuito de fazê-los aprender a voar, o que significaria um caminho 

para a libertação e conhecimento de novos horizontes. 

 

Ouve o que eu digo e não o que eles dizem – censurou a mãe [...]. 
- Pois é! É maravilhoso! Não se faz outra coisa senão comer o dia inteiro, e 
enquanto nós, ali passamos bem, aqui na terra, não há uma folha verde nas 
árvores. Aqui faz tanto frio, que as nuvens se congelam, quebram-se em 
pedacinhos, e caem em pequenos fragmentos brancos. 
- E os meninos maus? Também congelam e se quebram em pedacinhos? – 
perguntaram os filhotes de cegonha. 
- Não, não se quebram em pedacinhos, mas pouco falta para isso! Ficam 
presos dentro do quarto escuro, e não podem fazer nada, enquanto vós 
podeis voar por terras estranhas, onde há flores e sol quente (ANDERSEN, 
1978, p. 195). 
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Nem sempre, porém, o incentivo dado pelos pais aos filhos, vítimas de bullying, surte 

o efeito desejado, ocasionando antes, em muitos casos, o suicídio entre os jovens, em especial 

porque raramente a ajuda tem efeito imediato e as palavras de conforto não conseguem aliviar 

a dor da humilhação sofrida de maneira constante e desumana. “Segundo um estudo recente 

realizado pela American Association of Suicidology, mais de 20% dos estudantes do ensino 

médio pesquisados disseram ter cogitado seriamente o suicídio nos últimos 12 meses” 

(MIDDELTON-MOZ; ZAWADSKY, 2007, p. 19).    

 
Um menino de 14 anos que havia sido vítima de bullying por algum tempo 
e cometeu suicídio para escapar da dor, deixou o seguinte bilhete à sua mãe: 
“Eu poderia pegar uma arma e atirar em todos os meninos, mas não sou 
uma pessoa má. Também não posso dizer quem são os bullies. Você sabe 
quem eles são. Eu ria por fora e chorava por dentro. Mãe, depois da minha 
morte, vá até a escola e fale com os meninos. Diga que parem com o 
bullying uns sobre os outros, pois isso machuca profundamente. Estou 
tirando minha vida para mostrar o quanto machuca” (MOHARIB, apud 
MIDDELTON-MOZ; ZAWADSKY, 2007, p. 19, grifo do autor). 
 
 

A falta de conscientização sobre a gravidade do problema leva grande parte dos pais a 

ignorar as súplicas silenciosas do filho, como se pode perceber na citação. A mãe, 

possivelmente, já não estava totalmente desinformada a respeito da situação, mas, como a 

maioria, deve ter minimizado os fatos e, infelizmente, quando há desfechos dessa natureza, 

pouco pode ser feito, ficando apenas uma ampliação do sentimento de dor. Se se parar para 

pensar, ninguém quer a morte de fato, mas alguns a vislumbram como uma maneira eficaz de 

fugir, definitivamente, do sofrimento.   

Segundo La Taille (2006), a maior parte dos casos de suicídio ocorre com indivíduos 

que se encontram privados da coesão social, ou seja, indivíduos que se sentem excluídos do 

convívio social e perdem referências que dêem sentido ao esforço de viver. “O suicídio estaria 

assim relacionado à perda de sentido da vida, ao não mais se saber por que levantar de manhã, 

[...]. O suicídio estaria relacionado, na maioria das vezes, a um vazio de sentido existencial” 

(LA TAILLE, 2006 p. 43).   

 Todavia, como já foi destacado, há as vítimas que não permanecem passivas às 

investidas dos agressores e procuram meios de reverter a situação, assim como os filhotes de 

cegonha. Não se trata de uma prática comum e, quando ocorre, geralmente vem repleta de 

consequências também para pessoas que, aparentemente, não têm relação com as agressões 

(espectadores passivos/neutros), ou seja, indivíduos que preferem não intervir frente à 

violência, por medo de serem envolvidos na história, ou participam rindo (espectadores 
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ativos), dando força às atitudes dos bullies; gerando ainda implicações para indivíduos que, 

realmente, não participam do contexto.  

Nas últimas décadas, fatos de vingança têm sido notícia com certa frequência, 

apresentando um padrão em que as vítimas de bullying voltam aos locais onde ocorreram as 

agressões e atiram para matar, sem muita distinção entre os “culpados” e “inocentes”. 

No conto As Cegonhas, os filhotes vivem esse conflito, têm o desejo de vingança 

muito aflorado e, com o passar do tempo, tornam-se obstinados com essa ideia, matutando, 

constantemente, sobre essa possibilidade, enquanto a mãe busca ensiná-los a voar, “ – Iremos 

agora aprender a voar – declarou um belo dia  mamãe cegonha [...] – Olhai bem para mim! – 

disse a mãe. – É assim que deveis manter a cabeça! É isso que vos irá ajudar a ir adiante no 

mundo!” (ANDERSEN, 1978, p.196), a fim de torná-los independentes. 

É fundamental ressaltar-se que, assim como ocorre com os filhotes, esse desejo de 

revide não se desenvolve de uma hora para a outra. Vai sendo construído à custa de muitas 

situações de agressão, não sendo, portanto, tão fácil convencer a vítima agressora do 

contrário, como retratado no conto. Os filhotes de cegonha, por exemplo, demonstram 

claramente o aumento desse desejo, à medida que vão ganhando confiança e se sentem mais 

fortes. 

 “– Vamos descer e furar-lhes os olhos a bicadas? – propuseram os filhotes” 

(ANDERSEN, 1978, p. 196), cheios de vontade de vingança. Todavia, mais uma vez, a mãe- 

cegonha consegue persuadi-los do contrário, “nada disso! – interveio a mãe – ouvi o que eu 

digo, é muito mais importante! Um, dois, três! Vamos voar mais alto! [...] Essa última batida 

foi certinha” (ANDERSEN, 1978, p. 196). A mãe cegonha não consegue, mesmo assim, 

distrair os filhotes da ideia de vingança por muito tempo, pois nada os faz desistir dessa 

vontade e logo depois insistem: “Mas então nunca poderemos nos vingar dos maus meninos? 

[...] Havemos de nos vingar! – sussurraram uns aos outros” (ANDERSEN, 1978, p. 197). 

 

Toda a vingança dos filhotes ia desencadear-se contra aquele menino que 
começara e que continuava, sem parar, a cantar os versinhos. Os filhotes 
de cegonha estavam muito irritados, e, à medida que iam crescendo, 
estavam cada vez menos dispostos a tolerar aquilo. Por último, a mãe não 
teve outro remédio senão prometer-lhes que iam poder vingar-se, mas não 
antes do derradeiro dia em que estivessem na terra. (ANDERSEN, 1978, p. 
197). 
 

 Assim, a mãe-cegonha, já sem alternativa, acaba concordando com a vingança dos 

filhotes, mas antes faz uma ressalva: “ – Primeiro veremos como vos portareis na grande 

manobra. Se vos sairdes mal, fazendo que o general vos meta o bico no peito, os meninos 
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tiveram então razão, de certo modo. Vamos ver!. – Pois verás! – disseram os filhotes, e se 

esforçaram ainda mais nos exercícios” (ANDERSEN, 1978, p. 197). 

Mais uma vez a mãe-cegonha busca alcançar seu objetivo, colocando-lhes medo, ao 

mesmo tempo que os motiva, ao desafiá-los a mostrarem que são melhores do que aquilo que 

os meninos da rua dizem, demonstrando, mais uma vez, o constante impasse vivenciado pelos 

pais na formação dos filhos. Todavia, esse jogo de motivação e mudança de foco realizado 

pela mãe-cegonha, apesar de dar aos filhotes uma razão maior para que estes aprendam a 

voar, não diminui a vontade de vingança.  

 É justamente por não tolerar mais os ataques dos bullies que as vítimas decidem 

revidar, pois a raiva vai crescendo na medida que o agressor vai ganhando maior popularidade 

à custa da sua tristeza. Segundo La Taille (2009, p. 215), “ter visibilidade e, de preferência, 

fazer publicidade dos atos agressivos” é um dos fatores principais que dão prazer aos 

agressores, demonstrando o lado cruel destes. 

  Segundo Casassus (2009), 

 

Uma pessoa tomada pela raiva terá a predisposição de ser agressiva. 
Descarregará sua agressividade em qualquer um, mesmo quando não tenha 
necessariamente a pessoa objeto de sua raiva como objeto de sua ação. Para 
essa pessoa, o importante é expressar a agressividade que é provocada pelo 
sentimento de raiva (CASASSUS, 2009, p. 41). 
 

Exemplos da prática do bullying que tiveram um desfecho trágico estão por toda parte. 

Um dos maiores e mais conhecidos ocorreu nos Estados Unidos, resultante, justamente, do 

sofrimento causado pelos ataques do bullying, em que alunos adolescentes planejaram tirar a 

própria vida, mas, antes, procuraram matar o maior número de colegas possível. Essa matança 

ficou conhecida como “tragédia de Columbine” e ocorreu em 1999, resultando na morte de 

doze estudantes, um professor e, ainda, dezenas de feridos, o que gerou a produção do 

documentário “Tiros em Columbine”, realizado por Michael Moore, em 2002, e ganhador do 

Oscar de melhor filme documentário. 

 Um outro ataque protagonizado por um estudante ocorreu da seguinte maneira e pelas 

seguintes razões: 

 

Em abril de 2007, em Blacksburg, Virgínia, o estudante Cho-Seung-Hui, da 
Universidade de Virgínia Tech, EUA, foi protagonista do maior massacre 
em escola do mundo. O jovem atirou contra colegas e professores, deixando 
32 mortos e 29 feridos, e depois cometeu suicídio. Colegas de classe do sul-
coreano, em anos anteriores, disseram que ele era muito tímido e, por isso, 
ridicularizado e intimidado. Na universidade, era alvo de muitas gozações, 
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por causa dos textos que escrevia. O jovem não resistiu às constantes 
humilhações e resolveu se vingar dos colegas, uma vez que se sentia 
perseguido. Sua intenção era a de se transformar num mártir, servir de 
exemplo para os futuros garotos frágeis e indefesos iguais a ele (FANTE; 
PEDRA, 2008, p. 56). 
 

 Apesar dos exemplos mais conhecidos e veiculados pela mídia terem ocorrido nos 

Estados Unidos, a verdade é que todos os países têm suas tristes histórias para contar, o que 

inclui, o Brasil, que já contabiliza casos graves, como mencionado na introdução deste estudo. 

            Pode-se argumentar que estes não passam de fatos isolados. A realidade é que vêm 

aumentando consideravelmente as notícias sobre esse tipo de acontecimento. Fante (2005) 

reforça essa afirmação e complementa:    

 
O que se deve considerar é que em nenhum desses casos [ataques 
provocados por vítimas] houve motivação reativa imediata que fosse 
evidente [...] houve frieza no planejamento e na execução das ações 
catastróficas, como na busca do efeito suicida. [...] O que se sabe é que 
eram considerados diferentes da maioria dos alunos e tinham, em comum, a 
timidez, pouca habilidade de auto-afirmação e uma grande dificuldade em 
relacionar-se com os demais, por se sentirem rejeitados. Um outro dado de 
extrema relevância é que haviam sofrido algum tipo de exclusão ou 
situações constrangedoras na escola por um período prolongado de tempo 
(FANTE, 2005, p. 23). 

 
 Deste modo, o conto retrata bem que esse planejamento fez parte do pensamento dos 

filhotes, que ansiosamente aguardavam o momento em que poderiam, enfim, ir de encontro 

aos meninos maus que tanto os aterrorizaram “[...] havemos de nos vingar – sussurraram uns 

aos outros, e voltaram aos exercícios” (ANDERSEN, 1978, p. 197). 

Assim, as vítimas se tornam vítimas agressoras e, após a construção de uma 

“estratégia de ataque”, mostram-se ao mundo como protagonistas de tragédias em que muitas 

pessoas são mortas e feridas. O caso ocorrido no Brasil, em 2011, que ficou conhecido como 

“Massacre em Realengo”, reacendeu as discussões não apenas sobre o bullying, mas sobre o 

que leva um indivíduo a ter uma reação tão extrema.  

As opiniões se dividiram. Enquanto os especialistas buscavam explicar as possíveis 

razões que motivaram o ataque, a partir dos vídeos deixados pelo agressor, internautas 

postavam, em redes sociais, o repúdio à vítima agressora, como exemplificado no seguinte 

comentário: “A que ponto o ser humano pode chegar… Um ser capaz de matar e ferir várias 

pessoas inocentes e indefesas não tem coração” (ÁLVARES, 2011).   

O Facebook, site de relacionamento social, tornou-se também instrumento de repúdio 

ao atirador. Entre os grupos criados, está o “Odiamos Wellington Menezes de Oliveira, 
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atirador de Realengo” e a ideia recebeu a aprovação de 260 usuários da rede social 

(ÁLVARES, 2011).  

É compreensível a revolta da população quanto aos fatos ocorridos e seu autor, 

todavia, como nos alerta Fante (2005), uma vítima agressora não surge de uma hora para a 

outra e, sim, à custa de muitas privações e humilhações praticadas, muitas vezes, por colegas 

de escola.  

Em entrevista ao site da revista “Veja” (2011), a alemã Britta Bannenberg, que estuda 

ataques de atiradores, em uma de suas conclusões, afirma que os atiradores, de um modo 

geral, autores de tragédias em escolas, deram sinais de que planejavam alguma coisa e de que 

não estavam bem: “Quando ouvimos professores, membros da família e colegas, percebe-se 

que todos viam algo errado, mas os fatos não foram ligados, não houve troca de informação 

entre eles” (RANGEL, 2011, documento eletrônico). 

 

Pais e professores precisam estar alertas aos sinais. Se o filho não tem 
amigos, se ele se comporta de maneira estranha, decora seu quarto com 
temas de violência e fica quatro a cinco horas jogando no computador 
diariamente, é alguém que precisa de atenção. [...] qualquer comportamento 
estranho precisa ser questionado. Professores e psicólogos precisam ter 
informações sobre este tipo de crime e sobre violência de maneira geral. 
Precisam ser oferecidos cursos nos quais se trabalhe questões como o que 
fazer para ter um clima positivo na sala de aula, como trabalhar a violência 
entre alunos. Até agora estes temas não são trabalhados na formação dos 
professores. É importante saber a quem recorrer no caso de suspeita ou uma 
situação de perigo, e aí entram também a polícia e as autoridades públicas. 
(RANGEL, 2011, documento eletrônico).  

Os indícios atípicos devem ser observados pelos pais e professores, a fim de que 

tragédias como a ocorrida em Realengo possam ser evitadas, como destacou a pesquisadora 

Bannenberg.  

Não há, portanto, somente “monstros sem coração” que devem simplesmente ser 

odiados. Todos, especialmente os adultos próximos, precisam estar mais presentes na vida das 

crianças e jovens, acompanhando atentamente seus comportamentos, ou seja, buscando saber 

o que se passa ao redor dos seus filhos. 

Atitudes como a da mãe-cegonha devem ser evitadas. Ignorar ou minimizar os 

problemas vivenciados pelos filhos nunca é o melhor remédio, pois tal tipo de atitude pode 

alimentar a indignação e, posteriormente, o desejo de vingança, tornando-o um objetivo a ser 

alcançado, independentemente dos esforços demandados para esse fim, como se observa no 

conto. 
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Os filhotes de cegonha, por fim, conseguem voar com esplendor como determinado 

pela mãe-cegonha e cobram o combinado: - “Agora vamos vingar-nos” – disseram 

(ANDERSEN, 1978, p. 198) e, conforme prometido, a mãe, sem ter outra saída, concorda 

com isto e ela mesma propõe a maneira como eles irão realizar a vingança. 

A forma escolhida para a represália é bem cruel, pois, assim como imaginado a partir 

da cultura popular, na história, são as cegonhas as responsáveis por levar as crianças recém-

nascidas aos pais e é, exatamente, pautada nesse poder que a mãe-cegonha sugere a vingança 

a ser aplicada contra os meninos maus, para que estes sintam uma angústia, ao menos 

semelhante àquela que eles fizeram os seus filhotes passar.  

 

– Como não! – disse a mãe. – Já imaginei a vingança acertada. Conheço o 
lago onde ficam todas as crianças pequenininhas até que a cegonha as venha 
buscar e levá-las aos pais [...] e todas as crianças querem ter uma irmã ou 
um irmão com elas. [...] Os meninos maus, que cantaram, não receberão 
nada (ANDERSEN, 1978, p. 198). 
 

Os filhotes ficam satisfeitos, apenas parcialmente, com a vingança, e logo perguntam: 

“Mas aquele que começou a cantiga, aquele menino mau, perverso? – gritaram os filhotes de 

cegonha – Que faremos com ele?” (ANDERSEN, 1978, p. 198). A resposta vem à altura da 

crueldade do menino: “– No lago há uma criancinha morta. Morreu de tanto sonhar. Vamos 

buscá-la e levá-la ao menino mau, que terá que chorar por termos trazido um irmãozinho 

morto” (ANDERSEN, 1978, p. 198), e assim foi feito, finalizando uma sucessão de agressões 

e deixando as pequenas cegonhas com uma sensação de missão cumprida. 

Dessa maneira, mais uma vez, o mal é vencido, retratando fielmente o enredo dos 

contos de fada. Apesar de todos os obstáculos, representados também em alguns momentos 

pela figura da mãe, os filhotes conseguem superar o medo, ganham autoconfiança e se 

vingam, conforme o desejado, não ficando mais à mercê do sofrimento e da humilhação 

causados pelos meninos maus. Daquele momento em diante, tornam-se capazes de voar 

sozinhos e escolher qual caminho seguir. 

Não se trata de um incentivo para que as vítimas revidem as agressões sofridas, ou 

mesmo que os pais ajudem na ideia de vingança, como feito pela mãe-cegonha no fim do 

conto, ao contrário, os pais devem estar ao lado do filho, apoiando-o em busca de soluções 

para o problema, de maneira a evitar medidas extremas. O objetivo primordial desses pais 

deve ser o de fazer com que seus filhos tenham ferramentas para mudar a situação, a fim de 

que possam crescer, adequadamente, num ambiente saudável. 
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O que se quer mostrar é que há como libertar-se de uma situação de violência, desde 

que, com ajuda e incentivo, a vítima passe a acreditar em si mesma, sabendo que é um ser 

humano repleto de qualidades, como todos os outros, tendo, portanto, o seu valor e devendo 

ser respeitado, do mesmo modo que os filhotes de cegonha, como retratado no conto na 

seguinte passagem: 

 

[...] os filhotes se esforçaram mais ainda nos exercícios. Treinavam todos 
os dias, realizando vôos tão leves e graciosos que dava gosto de ver. [...] 
Tinham que voar por sobre as florestas e cidades, só para ver se voavam 
bem, pois iam partir para uma longa viagem. Os filhotes faziam tudo tão 
bem feito, que eram fartamente recompensados com rãs e cobras. Era o 
melhor prêmio, e comiam a valer rãs e cobrinhas (ANDERSEN, 1978, p. 
198).   
 

A verdade é que se é o que se pensa sobre si mesmo, embora, numa sociedade tão 

cheia de rótulos, acabe-se sendo o que os outros acham que se deve ser. É exatamente nessa 

inversão que se acaba tornando-se reflexo do que não se é.  A ideia de que a mudança é 

possível faz com que se acredite na importância de se discutir o bullying a partir da Literatura, 

como um meio de se proceder à discussão de um assunto efetivamente pertinente, junto às 

crianças. 

A principal riqueza que se pode tirar desse conto, portanto, não é a ideia de vingança 

alimentada pelos filhotes de cegonha, mas a obstinação destes na busca pela superação, 

tornando possível a concretização dos objetivos almejados. A sensação de liberdade 

propiciada por essa leitura pode despertar na vítima de bullying o desejo de partilhar dessa 

sensação no mundo real, dando-lhe coragem para superar seus limites e fragilidades, da 

mesma forma como fizeram os personagens principais da história.  

  

4.3 UM PATINHO EM CONFLITO: A IMAGEM REFLETIDA A PARTIR DO OLHAR 

DO OUTRO 

 
João Paulo, um garoto da 5ª série, 11 anos, vinha sofrendo perseguições de 
alguns colegas [...]. Por ser tímido e sensível, chorava com facilidade e não 
conseguia responder aos ataques de alguns companheiros de escola, 
passando a ser rejeitado pelos meninos da turma [...]. Seu aspecto era 
triste e deprimido. Parecia que estava sempre com medo de que algo ruim 
lhe acontecesse. [...] O fato era que estava sofrendo muito e queria 
unicamente que o deixassem em paz (FANTE, 2005, p. 31-32). 
 
 

 Fante (2005), ao relatar a situação vivenciada por João Paulo, mostra o quanto a vítima 

de bullying se sente perdida e fica abatida em meio as ações de agressão, sem saber como 
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agir, aumentando, cada vez mais, seu sofrimento. Esse caso, descrito na epígrafe, retrata as 

condições em que uma típica vítima se configura: o garoto é atacado, continuamente, por seus 

colegas de escola, pelo simples fato de ser tímido e se sente incapaz de revidar aos ataques 

(OLWEUS, 2006), tornando-se ainda mais retraído, triste e deprimido, da mesma maneira 

como se sente o personagem principal de O Patinho Feio (1838), ao ser rejeitado e agredido, 

por ser considerado feio, pelos outros animais que cruzam o seu caminho, no decorrer do 

conto.  

 A história O Patinho Feio (1838) (ANEXO C) se inicia com o nascimento de uma 

ninhada de patinhos. A mãe pata, entretanto, percebe que o do maior dos ovos ainda estava 

por nascer e, mesmo após ser aconselhada a abandoná-lo para cuidar dos filhotes já nascidos, 

decide chocar o ovo derradeiro até o final. É com muita surpresa que ela olha para o mais 

novo de sua prole, a ponto de exclamar: “– Patinho enorme, este! – disse ela – E é diferente 

de todos os outros” (ANDERSEN, 1978, p. 242). 

 Essa enunciação feita pela mãe pata também é percebida pelos outros animais da 

história, que passam a rejeitar o patinho em decorrência da sua forma física, configurando-se 

como um caso típico de bullying, na medida que o patinho passa a ser alvo constante de 

agressões, considerando que nesse tipo de prática, segundo Olweus (2006), o(s) agressor(es) 

aflige(m) a vítima com atos repetidos de violência. Esse fato agrava o sofrimento do patinho 

que vê reforçada e ampliada a sua situação de agredido, diante das inúmeras atitudes de 

intimidação proferidas contra ele “O pobrezinho era perseguido por todos. Até os irmãos 

eram maus com ele” (ANDERSEN, 1978, p. 243). 

Diante das ações de violência, o pobre patinho foge em busca de paz, mas continua a 

encontrar, em sua jornada, outros agressores que também o repudiam por sua feiúra. Essa 

condição perdura até o momento em que ele encontra os cisnes e, ao ver a sua imagem 

refletida na água, descobre-se cisne, acabando por se tornar bonito aos olhos de todos, 

naturalmente. Não sendo este, entretanto, o destino da maior parte das vítimas de bullying na 

realidade. 

Tatar (2004) destaca que essa peculiaridade de “mudança natural do personagem”, 

existente na história O Patinho Feio, difere da característica mais marcante e comum ao 

gênero conto, em que o personagem principal é “jogado” ao mundo e tem que vencer todas as 

adversidades para assim alcançar a felicidade. É fácil visualizar, nesse conto, que o 

personagem principal não faz um grande esforço a fim de vencer as adversidades, ele aguenta 

todas as agressões e ao final, numa atitude de aceitação frente à possibilidade de ser morto 

pelas belas aves, não só descobre ser um cisne, como se torna o mais belo cisne do lago.  
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Em O Patinho Feio, não é expressa nenhuma necessidade de fazer algo. As 
coisas simplesmente estão traçadas pelo destino e se desenrolam de acordo 
com isso, independentemente de o herói agir ou não, enquanto que na 
história de fadas são os atos do herói que modificam sua vida 
(BETTELHEIM, 2007, p. 150).  

 

Essa diferença na estrutura do conto não diminui, entretanto, a relevância de se 

analisar essa história, isto porque nela há outras características essenciais a esse gênero, como, 

por exemplo, a certeza de que, ao final, o indivíduo pode alcançar o sucesso - particularidade 

comum aos contos de fada. Assim, o final feliz na ficção oferece um alento às vítimas: o de 

que é possível vencer a luta. 

Todavia, na história, antes de descobrir-se cisne, o patinho incorpora a 

submissão/passividade/medo diante das ações dos outros animais, caracterizando-se como 

uma vítima típica, ficando completamente vulnerável às agressões, como se pode perceber já 

no início da história: “Os outros patos ao redor, vendo o bando, criticaram em voz alta. – 

Vejam só! – diziam – Vamos ter mais essa turma toda aqui dentro. Como se já não fôssemos 

gente de sobra. E olhem como é feio aquele patinho! Esse não vamos tolerar” (ANDERSEN, 

1978, p. 243). 

 É evidente no trecho acima uma característica comum entre os agressores: a 

identificação de um “ponto fraco” na vítima, nesse caso, a feiúra do patinho, ou seja, sua 

aparência física. Segundo Olweus (2006), a aparência não é o principal requisito para a 

escolha de uma vítima por parte do agressor, sendo esta apenas um agravante. Todavia, no 

conto em questão, a aparência fora de padrão do patinho é, sim, escolhida como motivo para 

desencadear as agressões físicas e verbais às quais o personagem é submetido: “Uma pata 

voou para a ninhada e bicou na cabeça do patinho feio” (ANDERSEN, 1978, p. 243), a mãe 

do patinho protesta, afirmando que ele nada fizera e, portanto, deveria ser deixado em paz. 

Mas a pata agressora responde: “- Sim. Mas é muito grande e esquisito [...] E isso é quanto 

basta!” (ANDERSEN, 1978, p. 243). 

 Nota-se que a atitude dos agressores do patinho se assemelha aos bullies da vida real, 

visto que, assim como o patinho é agredido sem nada ter feito, as vítimas reais também são 

indivíduos inocentes que nunca fizeram mal aos seus agressores, isto porque a intenção do 

bully, ao escolher a sua vítima, nada tem a ver com o sentimento de vingança e, sim, com o de 

encontrar alguém sobre quem possam exercer seu controle, através da intimidação, 

alimentando, dessa maneira, sua autoafirmação. 
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 A mãe, inicialmente, numa atitude positiva, busca mostrar as qualidades do patinho: 

“Vejam como ele usa as pernas direitinho, como ergue a cabeça. É meu filho, sim! Olhando-

se bem para ele, vê-se que é até muito bonito” (ANDERSEN, 1978, p. 242), no intuito de tirar 

a atenção dos outros animais que, insistentemente, querem que ela “dê um jeito” no patinho 

desengonçado: “São todos bonitos, menos aquele ali, que não saiu bem. Gostaria que minha 

amiga desse um jeito nele” (ANDERSEN, 1978, p. 243), disse a velha pata que tinha um pano 

na perna, reforçando a agressão. 

 

 - Não há mais jeito a dar madame – disse a mãe dos patinhos – Ele não é 
bonito, mas tem um bom gênio e nada tão bem como qualquer um dos 
outros. Se quer que o diga, nada até um pouco melhor. Com o crescimento, 
creio, ele se tornará mais bonito. Pode ser também que com o tempo ele se 
torne um pouco menor. Ele esteve tempo demais dentro do ovo, e por isso 
não saiu com um boa estampa. E a pata afagou-o e catou-lhe a nuca com o 
bico. – Além disso – acrescentou – é um pato macho, e aí não importa tanto. 
Creio que será bem forte e irá adiante ”(ANDERSEN, 1978, p. 243). 

  

 Entretanto, apesar da súplica da mãe, “o pobre patinho feio, nascido por último, era 

bicado, empurrado e escarnecido. Não só os patos, mas também as galinhas o maltratavam a 

valer” (ANDERSEN, 1978, p. 243). Diante de todas as investidas, o patinho ficou cada vez 

mais triste e desesperado por ser tão feio, tornando as agressões mais frequentes a partir da 

sua própria submissão/passividade/medo em relação ao que os outros falavam a respeito de 

sua aparência, exercendo, assim, o controle personagem-vítima: 

 

Ele é grande demais! – diziam todos. [...] [até] o peru macho [...] inchou-se 
todo [...] e avançou para o patinho. O patinho coitado não sabia para onde 
ir nem onde ficar, triste e desesperado por ser tão feio e vítima de 
zombarias de todo o galinheiro. [...] Foi assim no primeiro dia e daí por 
diante foi ficando cada vez pior” (ANDERSEN, 1978, p. 244).  
 

 Esse trecho mostra o caráter repetitivo e cruel das agressões físicas e verbais sofridas 

pelo patinho. Os próprios irmãos patinhos eram maus com ele: “Tomara que o gato te pegue, 

bicho feioso” (ANDERSEN, 1978, p. 244). Até mesmo a mãe, que havia estado em sua 

defesa, afirma não querer vê-lo mais, pelo fato de ele estar “causando” muito atrito com os 

animais do quintal.  

Não é essa a postura que a maior parte dos pais adota diante da situação de agressão ao 

qual o filho é submetido. Entretanto, como afirma Silva (2010), os pais, geralmente, 

atribulados com os afazeres do dia-a-dia, não dão a atenção devida aos seus filhos, deixando 

de observar, de forma mais acurada, o comportamento destes. Assim, não há nem mesmo o 



 96

diálogo sobre temas importantes, como, por exemplo, o dia-a-dia na escola, como se as 

crianças e jovens não tivessem problemas que precisassem do auxílio dos adultos. Há também 

aqueles pais que, quando ficam a par da situação de bullying vivenciada pelo filho (a), por não 

saberem como agir, acabam colocando “a culpa” na timidez, ou ainda, incentiva-o (a) a 

revidar - o que só faz piorar a situação.  

A verdade é que os pais, muitas vezes desinformados, acabam tentando minimizar os 

efeitos do bullying, abafando a situação, na tentativa de que esta venha a se resolver 

naturalmente, agindo à semelhança da mãe do patinho, que, por não aguentar a pressão, 

abandona o filho à própria sorte, sem levar em consideração as duras consequências que essa 

atitude podia gerar. 

O autor do livro Proteja seu filho do bullying - Allan L. Beane (2010) - relata a triste 

história do seu filho, Curtis, que sofrera bullying na infância e, posteriormente, na 

adolescência, após perder dois dedos, em decorrência de um acidente de automóvel. Beane 

(2010) narra que a autoestima do seu filho ficou completamente abalada e que, mesmo na 

vida adulta, ele não conseguiu superar a depressão e a ansiedade geradas pelas agressões, o 

que o fez procurar nas drogas ilícitas um alívio para a sua dor, o que resultou na sua morte aos 

23 anos.  

Pode-se perceber, através do discurso de Beane (2010), que, apesar de já informado 

sobre o assunto e de ter conseguido acabar com o bullying sofrido por Curtis na infância, 

mudando-o de escola, ele não obteve o mesmo sucesso, quando, no ensino médio, o garoto 

voltou a ser perturbado cruelmente e foi levado, tempos depois, indiretamente, à morte.  

Esse caso alerta para a necessidade de os pais estarem atentos e predispostos a 

assumirem o papel que lhes é inerente, afinal, essa atenção pode gerar ações capazes de 

reverter a dor em alegria, evitando tragédias familiares como a de Beane (2010).  

Como se pode perceber em sua trajetória o patinho também não conta com a 

compreensão da família. No quintal, ele é agredido por um grupo de animais e pela própria 

família e, ao fugir, enfrenta outras tantas agressões que o deixam cada vez mais convencido 

da sua condição de “criatura abominável”, incapaz de despertar qualquer sentimento que não 

seja o de aversão.  

Todas essas ações têm como foco “a feiúra” e se configuram num caso clássico de 

bullying, tendo em vista a constante prática de violência que resulta no estabelecimento de 

uma relação desigual de poder, em que a subordinação e o controle se fazem presentes, de 

forma que o agressor consegue manipular a vítima, por meio do medo. É a percepção de 

controle sobre a vítima o fator que impulsiona e satisfaz o agressor, sendo essa satisfação 
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potencializada quando assistida e até reforçada pelos espectadores, pois, dessa maneira, o 

agressor se torna mais forte ao observar que é o sujeito dominante da situação, enquanto, no 

sentido contrário, a vítima vai ocupando o lugar de mais fraca, criando, assim, um  ciclo 

vicioso entre agressor e vítima. No caso do patinho, o bullying é amplificado, pois são 

agressores que se multiplicam a cada nova situação de escape que o personagem busca. 

O Patinho Feio, acreditando na sua condição de feiúra, foge em busca de paz e 

continua, durante toda a história, sua peregrinação à procura de refúgio. A fuga se constitui 

em uma saída reiterada pelas vítimas do bullying. São inúmeros os casos de crianças que 

fogem de casa, que fogem da escola porque são vítimas constantes de abusos físicos e 

psicológicos nesses ambientes. A última fuga costuma ser a mais radical e dramática, quando 

a vítima, não encontrando outra saída, comete o suicídio, como observou Olweus em seu 

estudo (2006) e como fizeram os atiradores de escolas nos Estados Unidos (1999; 2007) e no 

Brasil (2011), que, após perpetrarem suas vinganças, também se mataram.   

Analisar O Patinho Feio possibilita que se discuta a visão que grande parte das vítimas 

vai construindo de si mesma, a partir do que os outros enxergam, e como isto pode afetar no 

desenvolvimento da identidade do indivíduo. Sem dúvida, a aparência física pode ser um 

atributo potencializador da situação de agressão. Apesar de não ser o principal (OLWEUS, 

2006), requer atenção quando se trata da vida de pessoas que se magoam, profundamente, 

com as insinuações maldosas e difamadoras.  

O personagem principal dessa história se sente perdido em meio a tanta rejeição, 

passando a não acreditar em si mesmo como sujeito que tem seu valor, construindo uma 

imagem deturpada, até mesmo da situação em que está inserido, gerando muito sofrimento e 

resignação ao pensar que as pessoas têm o direito de rir dele, justamente porque, de fato, ele 

também se convence de que é muito feio e, portanto, merece todo esse repúdio.   

É, portanto, já sem o apoio da mãe e no momento em que esta demonstra sua 

hostilidade, que o patinho apavorado diante de tanta agressividade - “Os patos o bicavam, as 

galinhas o beliscavam, e a moça encarregada de alimentá-los dava-lhe pontapés” 

(ANDERSEN, 1978, p. 244) - foge, procurando uma saída para tanta opressão, convicto de 

sua imensa feiúra. “Aflito, o patinho fugiu, e voou por cima da cerca. Lá fora, nas moitas, os 

passarinhos levantaram vôo, assustados. Deve ser porque sou tão feio, pensou o patinho, e 

fechou os olhos. [...] Ali ficou a noite inteira, triste e cansado” (ANDERSEN, 1978, p. 244). 

O sentimento que constantemente guia o patinho é o medo, o que o leva a se 

desvalorizar cada vez mais, a ponto de relacionar o levantar voo de passarinhos com o fato de 
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estes terem se assustado com a sua feiúra e tal pensamento deixa-o cada vez mais triste e 

desamparado. 

Assim como o patinho incorporou o discurso e as atitudes dos outros animais, as 

vítimas do mundo real, em um certo momento, também passam a acreditar que merecem as 

agressões sofridas, apresentando uma baixa autoestima que pode levá-las a atos extremos 

como o suicídio - “a taxa de suicídios entre os jovens de 15 a 24 anos triplicou, na segunda 

metade do século XX, enquanto, no mesmo período de tempo, o suicídio de adultos e pessoa 

idosas diminuiu” (BAWDELOT; ESTABLET apud LA TAILLE, 2009, p. 70). 

 

[...] uma coisa é certa: sejam quais forem as diversas causas, tal ato de 
desespero quase sempre traduz o fato de que a vida perdeu sentido. Digo 
quase sempre, pois pode haver casos em que sofrimentos demasiado 
insuportáveis levam a um desespero incontornável. [...] a depressão 
paralisa. O suicídio é a decisão da paralisia definitiva (LA TAILLE, 2009, 
p. 70).   

  

Da mesma maneira que o meio social onde o patinho estava inserido incutiu na sua 

cabeça a imagem de que ele era realmente feio, baixando a sua autoestima e confiança em si 

mesmo, a sociedade real também é responsável por produzir vítimas depressivas ou suicidas 

que sofrem de bullying, ao não promover alternativas que possam vislumbrar mudanças.        

O desespero em não ser aceito é o que leva o patinho a fugir, procurando assim novos 

caminhos e, especialmente, paz; entretanto, apesar de longe do seu quintal, ele continua 

imerso em situações de agressão verbal e física, por parte de outros animais que encontra pela 

estrada.  

Os primeiros que cruzam o seu caminho são duas marrecas, que logo expressam o 

reforço às ações de agressão “- És um bocado feio. [...] Mas isso a nós pouco importa, desde 

que não te cases com gente da nossa família ” (ANDERSEN, 1978, p. 244), deixando o 

patinho desolado, já que estava mesmo pensando em se casar “[...] Mas que o deixassem em 

paz, entre os juncos, bebendo água do brejo” (ANDERSEN, 1978, p. 244). Apesar da 

continuidade das agressões, o maior desejo do patinho, naquele momento, nada mais é do que 

ter paz, assim como João Paulo, garoto do caso descrito na epígrafe, desejava. As vítimas de 

bullying, em sua maioria, desejam apenas que a violência cesse, para que elas possam seguir a 

vida com tranquilidade.   

No conto, justamente no momento em que o patinho parece ter encontrado dois gansos 

selvagens que, de certa forma, o aceitam como ele é (atitude positiva), tiros ecoam e os dois 

gansos morrem, deixando o pobre patinho, mais uma vez, desesperado, a ponto de não saber 
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como agir. Como se pode ver no seguinte trecho: “– Escuta aqui camarada – disse um deles – 

És tão feio que até gosto de ti. Queres vir conosco e ser ave de arribação? Em outro pântano 

perto daqui há umas gansas jovens e bonitas. É capaz de ter sorte com elas” (ANDERSEN, 

1978, p. 245). 

É interessante como esta passagem se assemelha às vítimas de bullying, que têm as 

suas poucas amizades minadas, em decorrência de difamações criadas pelos bullies, cujo 

único intuito é prejudicar a vítima, deixando-a cada vez mais isolada, de maneira a aumentar 

sua fragilidade, o que, consequentemente, propicia a manutenção do controle exercido pelos 

agressores. Como se pode observar no relato a seguir: 

 

Míriam era uma boa aluna [...] Algumas meninas enciumadas com o seu 
bom desempenho [...] resolveram se unir para interferir em suas amizades. 
Espalharam boatos de que ela era “sapatão”. Logo suas amigas foram se 
afastando dela, deixando-a de lado. [...] Aos poucos Miriam foi se isolando 
e, quando percebeu, já estava excluída de todo o grupo (FANTE, 2005, p. 
33-34). 

  

É comum o fato das vítimas possuírem poucos amigos ou mesmo nenhum, assim 

como é prática dos bullies, especialmente as meninas, buscar minar essas amizades de 

maneira sorrateira, de modo que as vítimas, muitas vezes, apesar de sentirem o clima adverso, 

não sabem, com certeza, o que estão falando sobre ela, sendo este um golpe tão duro como as 

agressões físicas praticadas, com mais frequência, entre os meninos.    

  Diante do susto de ter perdido seus novos companheiros gansos alvejados por tiros, o 

patinho se depara com outro obstáculo: cachorros que também estão na caçada; felizmente, 

estes não o pegam e, mais uma vez, o patinho associa o fato dos cachorros não o terem 

mordido com a sua feiúra, afirmando: “Sou tão feio que nem o cachorro quis me morder” 

(ANDERSEN, 1978, p. 245). E, mesmo após os tiros terem cessado, o patinho deprimido 

demorou muito tempo até ter coragem de sair do lugar.  

 A depressão é uma das consequências decorrentes do sofrimento causado pelos 

ataques de bullying. É uma doença que afeta o humor, os pensamentos, a saúde física e o 

comportamento do indivíduo. “Os sintomas mais característicos de um quadro depressivo são: 

tristeza persistente, ansiedade ou sensação de vazio; sentimento de culpa, inutilidade e 

desamparo; [...] sentimentos de desesperança e pessimismo” (SILVA, 2010, p. 28). É com 

esses sentimentos de inutilidade e de culpa que vive o patinho, por acreditar que todos os 

inoportunos acontecimentos de sua vida são consequências da sua falta de beleza. 
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Sabemos que os adolescentes apresentam oscilações de humor e mudanças 
relevantes de seus hábitos e costumes. Isso faz parte da natureza humana e 
deve ser encarado como algo próprio da idade. Porém, devemos ficar de 
olhos bem abertos quando esses jovens deixam de levar uma vida normal, 
com rebaixamento da sua autoestima, irritabilidade, isolamento, baixo 
desempenho escolar, dificuldades em suas relações sociais e familiares. Em 
vez de pensarmos apenas em drogas, más companhias ou namoros 
frustrados, não podemos perder de vista que uma situação de bullying pode 
estar por trás disso (SILVA, 2010, p. 28-29).    

 
 
 Silva (2010) destaca ainda outros tipos de doenças psíquicas e comportamentais que 

podem surgir a partir da prática do bullying. São eles: o Transtorno do Pânico, que se 

caracteriza pelo medo intenso e infundado, causando sintomas físicos como taquicardia e 

calafrios sem razão aparente, tornando esses momentos extremamente angustiantes, de modo 

que o indivíduo que sofre desse transtorno tem medo de ter medo. Também existe a Fobia 

Escolar, em que o sujeito desenvolve pavor de ir para a escola, passando a apresentar diversos 

sintomas psicossomáticos quando está naquele ambiente; o Transtorno de Ansiedade 

Generalizada (TAG), que leva o seu portador a preocupar-se com todas as situações ao seu 

redor, estando sempre com a impressão de que algo ruim pode acontecer; a Anorexia e 

Bulimia, transtornos alimentares, em que a primeira gera um pavor inexplicável de engordar, 

o que faz com que o indivíduo, geralmente mulher, evite a ingestão de alimentos, e a segunda, 

ao contrário, pela ingestão compulsiva de alimentos calóricos, seguida de um esforço do 

sujeito por eliminar o alimento através de “rituais purgativos”; o Transtorno Obsessivo-

Compulsivo (TOC), que leva seu portador a adotar comportamentos repetitivos de forma 

sistemática e ritualizada; e, por fim, o Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), que 

acomete pessoas que passaram por alguma situação que lhes trouxe muito medo, fazendo-as 

lembrar-se constantemente do evento traumático e podendo levar a um quadro de depressão. 

 Como se percebe, muitos são os transtornos que as vítimas de bullying podem 

desenvolver a partir das insistentes agressões sofridas, algumas das quais podem inclusive 

levar à morte. 

Todavia, na história, mesmo diante de todo o sofrimento, o patinho continua sua 

peregrinação em busca de uma aceitação que nem mesmo ele acredita que alcançará, tamanho 

o seu desânimo.  

Foi, então, em meio a um vendaval, que ele encontrou um casebre e o adentrou; lá, 

morava uma velha com seu gato e sua galinha, que, por sua vez, se sentiam muito inteligentes 

e tinham certeza de que eram metade do mundo (ANDERSEN, 1978). É tanto que o patinho, 

por mais que se esforçasse em expor seu ponto de vista, não conseguia transpor a “sabedoria” 
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que o gato e a galinha acreditavam ter. “Sabes pôr ovos? [...] então cala a boca! Sabes arquear 

as costas, ronronar, e faiscar os olhos? [...] então não podes dar opinião em conversa de gente 

grande. O patinho meteu-se num canto acabrunhado” (ANDERSEN, 1978, p. 247), pois 

achava que também se podia ter outra opinião. 

A partir desta passagem, percebe-se a primeira tentativa do patinho (atitude de 

mudança) em busca de ser ouvido e, pouco tempo depois, mesmo diante das barreiras 

impostas pelos novos companheiros, acaba não resistindo e confidenciando à galinha o seu 

desejo de flutuar na água, o que não é muito bem aceito por esta, que, numa demonstração de 

poder sobre ele, logo responde: “Sai-te com cada ideia! – retrucou a galinha – Não tens o que 

fazer. Por isso vens com essas ideias malucas. Põe ovos ou faze ronrom, que isso passa” 

(ANDERSEN, 1978, p. 247). O patinho, mais uma vez, procura ser entendido e afirma: “- 

Mas é tão bom boiar na água! É tão gostoso mergulhar até o fundo, e ter água por cima da 

cabeça” (ANDERSEN, 1978, p. 247). Contudo, por mais que o patinho insistisse em expor 

suas ideias, a galinha só fazia insistir em diminuir a sua opinião, deixando-o muito aborrecido 

e se sentindo totalmente incompreendido.  

  

Estás louco, isso sim. Pergunta ao gato, que é o sujeito mais inteligente que 
eu conheço, se ele gosta de boiar ou de mergulhar. [...] Se nós não te 
entendemos, quem irá então te entender? Não vais querer ser mais 
inteligente que a patroa e o gato, para não falar de mim! Não te metas a 
sabido, guri! Dá graças a Deus todo o bem que te foi feito! Não viestes a 
um quarto quente, para a companhia de gente da qual podes aprender 
alguma coisa? Mas és um idiota metido a besta; e nem tem graça falar 
contigo! Em mim podes crer: só quero o seu próprio bem [...] Digo-te 
coisas desagradáveis e é por elas que se conhecem os verdadeiros amigos. 
Trata logo de pôr ovos ou aprende a ronronar ou faiscar os olhos 
(ANDERSEN, 1978, p. 248).  

  

 Pode-se perceber, claramente, a intenção da galinha em manter o controle sobre o 

patinho, buscando mostrar a este que ele realmente nada sabe e que, portanto, deve obedecer 

às diretrizes impostas para ser reconhecido. É fácil notar a intenção da galinha da história ao 

afirmar ser uma verdadeira amiga, mesmo proferindo palavras rudes contra o patinho, tal 

como fazem alguns bullies ao afirmarem que suas agressões não fazem mal e que devem ser 

aceitas como simples brincadeiras. 

 É interessante como esse tipo de visão de que a agressão entre crianças e jovens na 

escola não passa de simples brincadeira se perpetua entre pais e professores, como destaca 

Calhau (2010), ao citar a afirmação da mãe de um agressor: “Não vou dar razão para o meu 

filho, ele errou, mas apelido é uma coisa normal, é só levar na brincadeira” (CALHAU, 2010, 
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p. 9). Como poderia um mal ser minimizado dessa maneira? Afinal, na brincadeira, todos os 

integrantes se divertem, o que não acontece nas relações em que o bullying se faz presente. 

São entendimentos como o dessa mãe que inibem ainda mais a vítima de denunciar seu 

agressor, já que geram uma sensação de impunidade, dando a entender que nenhuma medida 

efetiva será tomada pelos adultos em prol da resolução do problema e deixando a vítima 

fragilizada e à mercê de represálias.  

  É justamente diante da incompreensão de seus pares, em mais uma atitude de 

mudança, que o patinho decide ir embora do casebre deixando para trás os dois “sabe-tudo” 

“– Creio que vou sair pelo mundo afora – disse o patinho. [...] E foi-se embora 

(ANDERSEN, 1978, p. 247-248). Entretanto, “todos os animais o desprezavam por sua 

feiúra” e ele continuava triste, sem saber que rumo seguir.  

 Até que, num belo dia, o patinho encontra lindas aves - “Eram de um branco brilhante, 

com longo pescoço delgado e flexível. Eram cisnes. Soltavam gritos muito estranhos, abriram 

as longas e esplêndidas asas, e partiram da região fria [...] vendo-as, o patinho feio sentiu algo 

estranho” (ANDERSEN, 1978, p. 248). Foi o encantamento pelas belas aves que fez o 

patinho sentir pela primeira vez uma sensação diferente e, mesmo sem saber o nome daquelas 

aves, ele gostava delas, o que, de certa forma, dá indícios de que o patinho, nesse momento, se 

abre para o novo e se deixa levar, extasiado com tamanha beleza. 

  

Virou-se na água, como uma roda, esticando o pescoço, bem alto, na ânsia 
de vê-las melhor, e soltou um grito tão agudo e esquisito que ele próprio se 
assustou. Não lhe saiam da cabeça as maravilhosas aves, as aves felizes. [...] 
Não sabia o nome daquelas aves, nem para onde voavam, mas apesar disso 
gostava delas como nunca antes gostara de alguém. Não sentiu inveja. Como 
poderia ter ousado desejar para si uma tal delícia, ele que já se teria dado 
por muito feliz se os patos o tivessem tolerado em sua companhia, pobre 
bichinho feio? (ANDERSEN, 1978, p. 248).  
 

 É fato que a vítima real dificilmente consegue vislumbrar uma possibilidade de 

mudança sem que lhe seja dado algum auxílio. A verdade é que nem toda vítima consegue 

chegar a esse estágio, pois, assim como o patinho, apesar de, no íntimo, desejar, não tem 

coragem de buscar apoio, por sentir medo de revelar seus agressores, deixando de fora as 

verdadeiras pessoas que poderiam lhe dar suporte: os pais e professores, por serem estes os 

adultos mais próximos do seu círculo de convivência. O temor de represália é tão grande que, 

muitas vezes, faz com que a vítima negue que esteja sofrendo agressões, com medo de que 

estas possam piorar, caso a intervenção seja mal sucedida. 
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 Sem, portanto, saber reconhecer um ato de bondade, o patinho que, com o rigoroso 

inverno havia ficado preso no gelo, fica com medo da família do camponês que o salvara do 

frio (atitude positiva), como retrata a seguinte passagem: 

 

[...] um camponês [...] aproximou-se e quebrou o gelo com o tamanco, 
libertou o patinho e levou-o para casa [...]. Dentro da casa o patinho 
reanimou-se. As crianças queriam brincar com ele, mas ele, pensando que 
lhe queriam fazer mal, assustou-se, fugiu e foi cair direitinho no latão de 
leite [...]. A mulher gritou e procurou atingi-lo com o tenaz do fogão [...]. 
Por felicidade, a porta estava aberta, e por ela o patinho saiu e foi ocultar-se 
entre uns arbustos, na neve caída à noite, e ali ficou deitado, inerte 
(ANDERSEN, 1978, p. 249).        

 

 Assim, o pobre patinho voltou a sofrer com o intenso inverno e com as muitas 

privações que tivera que passar. Felizmente, conseguiu sobreviver a mais essa adversidade, 

até a chegada da primavera, que, além de novos ares, marca uma mudança não percebida 

inicialmente pelo patinho, que continuava com a visão de feiúra criada pelos animais que, até 

então, haviam cruzado o seu caminho.   

 Não é fácil apagar toda a humilhação sofrida pela vítima, é como se toda a agressão 

passasse a fazer parte dela, e, mesmo após cessados os ataques, sua consequência pudesse 

durar por um longo período, ou mesmo nunca acabar, de maneira que toda a sua vida passasse 

a receber indefinidamente influência das situações de violência, refletindo nas suas ações 

(ROLIM, 2010).   

 Por essa razão, mesmo ao reconhecer as lindas aves que vira antes, o patinho continua 

a temer represálias devido à sua condição de feiúra. “Num ímpeto, ele abriu as asas, que 

fizeram maior rumor que antes [...] Da mata saíram três formosos cisnes brancos [...] O 

patinho reconheceu as formosas aves, e sentiu-se tomado por uma estranha melancolia” 

(ANDERSEN, 1978, p. 249-250). Entretanto, numa atitude de coragem, exclama: “– Vou até 

lá; ao encontro daquelas aves reais. Irão matar-me de bicadas porque eu, tão feio, me atrevo 

a aproximar-me delas. Mas não me importo” (ANDERSEN, 1978, p. 250). Porém, para sua 

surpresa, ao baixar a cabeça à espera da morte, ele vê sua imagem refletida, que nada tem a 

ver com um patinho feio e, sim, com um belo cisne. É nesse momento que ele, enfim, se 

reconhece como um ser belo. 

  

Não importa ter nascido num galinheiro, entre patos, quando se saiu de um 
ovo de cisne. Sentiu-se até satisfeito com as angústias e adversidades 
sofridas. Sentia agora a ventura, as maravilhas que o aguardavam. E os 
grandes cisnes nadaram ao redor dele, afagando-o o bico [...] – O novo 
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[cisne] é o mais bonito – diziam todos – Tão jovem e belo! [...] Sentiu-se 
muito, muito feliz, mas não ficou vaidoso nem soberbo. Pensou no quanto 
fora perseguido e escarnecido, e ouvia agora todos dizerem que ele era o 
mais lindo entre todas as aves lindas [...] – Nunca sonhei com tanta 
felicidade quando eu era um patinho feio (ANDERSEN, 1978, p. 250-251).   

 
  
 Pode-se observar, neste trecho, a relação com a evolução social alcançada por 

Andersen, que se tornou, ainda em vida, um dos maiores autores clássicos da Literatura, 

sendo reconhecido mundialmente, ainda hoje. Assim como Andersen, podem-se citar alguns 

exemplos de pessoas que conseguiram se tornar celebridades, superando traumas e 

dificuldades após terem sido vítimas de bullying na infância e na adolescência.  

Silva (2010) faz referência a algumas destas, muito conhecidas por seus talentos: 

Michael Phelps, o nadador do século XXI, que, aos 23 anos, conseguiu oito medalhas de ouro 

nas Olimpíadas de Pequim. Na sétima série, diagnosticado com transtorno do déficit de 

atenção com hiperatividade (TDAH), Phelps sofreu bullying por anos consecutivos. “Ele era 

humilhado frequentemente por ser muito alto, magro [...] e por suas orelhas grandes. Durante 

uma competição de natação, alguns garotos tentaram mergulhar sua cabeça na privada” 

(SILVA, 2010, p. 92). O atleta vincula o seu sucesso à raiva que usou como motivação pelas 

agressões sofridas. Tom Cruise, um dos atores mais bem pagos e prestigiados de Hollywood, 

teve uma infância difícil “[...] considerado baixo para a sua idade e disléxico, era alvo fácil de 

ataques de bullying. Por diversas vezes, na escola, foi intimidado e empurrado por valentões 

[...] Isso fazia seu coração disparar e tinha vontade de vomitar. Sentia-se sozinho e excluído” 

(SILVA, 2010, p. 95).  Inspirado pela garra da mãe, Cruise decidiu que iria criar a pessoa que 

era e não aquela que os outros gostariam que ele fosse. Kate Winslet, famosa atriz inglesa, 

que sempre enfrentou problemas com o peso, foi vítima de bullying e recebeu o apelido de 

“gorducha” das crianças da escola. “Outras meninas me provocavam terrivelmente. Eu 

simplesmente abaixava a cabeça e aceitava isso. Esse era o meu jeito de sobreviver” (SILVA, 

2010, p. 94). As transformações surgiram a partir do apoio dado por um namorado, o que, 

segundo a atriz, foi fundamental para a reconstrução de sua autoestima, levando-a, anos mais 

tarde, a ser premiada com o Oscar de melhor atriz, em 2009. Bill Clinton, ex-Presidente dos 

Estados Unidos, assim como os outros, teve uma infância complicada, pois sofria com as 

constantes agressões do padrasto alcoólatra e, na escola, era ridicularizado por estar acima do 

peso; seus colegas o consideravam “[...] desajeitado, [pois] usava jeans fora da moda e era 

impopular com as garotas” (SILVA, 2010, p. 104). Foi no nono ano, ao não fugir de uma 

agressão, que Clinton teve a sensação de ter conquistado respeito. Essa nova sensação, em 
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conjunto com sua paixão pelo saxofone, o fez aumentar a autoestima, contribuindo, 

consideravelmente, para o seu sucesso político.  

Diante dessas demonstrações de vitória frente ao bullying, percebe-se, também, o 

quanto a vontade de reverter a situação é importante para que a vítima supere e consiga seguir 

a vida de forma saudável. Contudo, pode-se destacar que, mesmo obtendo sucesso, essas 

personalidades guardam marcas profundas das agressões sofridas, pois, quem sente a dor da 

rejeição não a esquece rapidamente. 

Ver depoimentos de pessoas que conseguiram superar o bullying, sem dúvida, dá 

esperança de que é possível mudar, embora a realidade seja que, na grande maioria dos casos, 

este não é um passo fácil de ser dado. Daí a importância da construção de um olhar mais 

cuidadoso por parte dos adultos frente às crianças e jovens, para que estas possam ser 

ajudadas, mesmo quando permanecerem em silêncio, pois é a partir do conhecimento sobre o 

bullying que pais e professores poderão identificar com mais rapidez e traçar estratégias de 

como agir perante essa violência. 

Na vida real, a conquista isolada do patinho precisa do apoio e, acima de tudo, da 

compreensão dos adultos que são referências para as vítimas. Estabelecer um diálogo franco é 

o primeiro passo para unir forças contra o bullying, além de o adulto dever procurar saber 

todos os fatos ocorridos, ter paciência para escutar, demonstrando calma no modo de lidar 

com a situação.  

É importante mostrar à criança/jovem que um ou outro terá total apoio, a fim de acabar 

com as agressões, deixando claro que esses atos não são culpa dela(dele), que não merece 

passar por esse tipo de situação. Procurar o auxílio da escola também é fundamental para que, 

envolvida(o) e comprometida(o), essa instituição possa buscar, objetivamente, meios que 

promovam a reflexão sobre o problema entre os alunos, sejam eles agressores, vítimas ou 

espectadores.       

   

4.4 A “PERFEIÇÃO” COMO MARCA PARA A ESCOLHA DA VÍTIMA 

 

De fora Erin parece uma candidata pouco provável de bullying. Bonita e 
popular, ela é o tipo de menina que eu poderia ter adorado quando estava 
no ginásio. No entanto, Erin foi punida em parte porque as meninas se 
ressentiam com o seu sucesso social. Indagando sobre garotas iguais a 
Erin, fiquei sabendo que ela deve ter sido sempre um alvo vulnerável. Erin 
era uma menina que “se acha o máximo” (SIMMONS, 2004, p. 126). 
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 Olha-se com estranheza para os casos em que a vítima de bullying, apesar de não 

apresentar características que a definam como tal, se torna alvo, como relatado por Simmons 

(2004). Nenhum atributo de Erin a tornava, teoricamente, vulnerável a ponto de ser atacada, 

exceto o fato de ela despertar a inveja das outras garotas, exatamente por ser aquilo que todas 

as outras gostariam de ser: bela e popular.  

 Simmons (2004), em sua pesquisa, deparou-se com uma realidade velada, em que as 

agressões praticadas fugiam aos padrões descritos por Olweus (2006), quando dos primeiros 

estudos sobre esse fenômeno, apresentando características bem peculiares, ao apontar a inveja 

como sentimento motivador para a violência entre as meninas. O conto Um-olhinho, Dois-

olhinhos, Três-olhinhos (1812) (ANEXO D) vem retratar a difícil tarefa de Dois-olhinhos, 

uma menina “perfeita”, que tenta sobreviver ao desprezo proferido por sua mãe e suas duas 

irmãs “imperfeitas” e cheias de invídia.     

 Um-olhinho, Dois-olhinhos, Três-olhinhos (1812) é um conto dos irmãos Grimm cujo 

título remete ao nome das três personagens principais que são irmãs. A mais velha possuía 

apenas um olho que ficava no meio da testa, a do meio tinha dois olhos como qualquer ser 

humano e a terceira, mais jovem, tinha três olhos, estando o terceiro também no meio da testa, 

assim como sua outra irmã.  

A história retrata a relação entre uma mãe e suas duas filhas diferentes e, por isso, 

queridas, com a outra filha que, por ter dois olhos e ser comum como qualquer pessoa, é 

rejeitada e sofre com as agressões perpetradas pela própria família. 

 Ao se olhar para esse conto na perspectiva do bullying, percebe-se que ali há uma 

diferença de perfil para a escolha da vítima, afinal não seria a Dois-olhinhos a menos provável 

de alvo dos bullies?  

Como já mencionado, a partir dos estudos de Olweus (2006), a vítima, geralmente, é 

escolhida por demonstrar traços de insegurança, pela timidez e introspecção ou mesmo por 

apresentar algum desvio de aparência, o que não é o caso da personagem Dois-olhinhos, que, 

ao contrário, é desprezada pelo fato de ser “normal”. Então, por qual razão ela entrou na mira 

dos agressores?  

 Segundo apontado por Simmons (2004), 

 

[...] eu tinha planejado organizar suas histórias [das meninas] segundo as 
qualidades pelas quais eu supunha que elas eram punidas: as diferentes, as 
gordas, as pobres, as desastradamente inseguras. Eu não esperava que as 
meninas se zangassem umas com as outras exatamente pelo contrário 
(SIMMONS, 2004, p. 129-130). 
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 Especialmente entre as meninas é possível perceber-se uma diferença em relação ao 

perfil da vítima. Não são escolhidas apenas as que apresentam características consideradas 

“impopulares”. A popular também pode se tornar alvo justamente pelo sucesso, seja entre as 

próprias meninas, seja com os meninos, ou, ainda, entre os professores, no caso dela ser uma 

boa aluna e acabar chamando a atenção para si, o que é reconhecido no meio feminino como: 

“ela se acha o máximo” (SIMMONS, 2004). Por isto, mesmo que a garota, centro das 

atenções, não apresente características inerentes ao perfil de vítima, é um alvo possível. 

 No conto, a mãe e as irmãs não gostavam de Dois-olhinhos por ela ser igual a todas as 

pessoas, o que, para elas, não tinha nenhum valor. Por isto a intimidavam e faziam uso do 

poder que exerciam sobre ela, como se pode observar no seguinte trecho da história: 

 

 “[...] como Dois-olhinhos não era diferente de toda a gente comum, as 
irmãs e a mãe não a suportavam. Elas lhe diziam: – Tu, com os teus dois 
olhos, não és melhor que o povo ordinário; tu não és uma de nós. E elas 
empurravam e só lhe jogavam vestidos velhos e não lhe davam para comer 
nada além do que sobrava delas e lhe faziam mal sempre que podiam” 
(GRIMM, 2003b, p.100). 
 
 

 Mas, será que o verdadeiro motivo para o preconceito da mãe e das irmãs era somente 

o fato de Dois-olhinhos ser “normal”? Como pode ser observado a partir dos estudos de 

Simmons (2004), é possível destacarem-se outras razões para essa aversão: a inveja e o 

ciúme, apontados como sentimentos inerentes aos seres humanos e mais aflorados nas 

mulheres, justamente pela competitividade que, desde cedo, permeia a vida das meninas, 

especialmente na escola.  

 Entretanto, essa competitividade é disfarçada, assim como fazem a mãe e as irmãs da 

história, ao apontarem o “ser normal” como a razão para o desprezo que sentiam pela irmã. 

Dessa maneira, “ser competitiva, [...] torna-se uma batalha silenciosa entre duas meninas. Elas 

não dizem para suas amigas ‘Eu sou melhor’ ou ‘Estou competindo com fulana’, mas de certo 

modo se desafiam, como ‘vencer’ por meio de olhares e ações” (SIMMONS, 2004, p. 144). 

 É interessante notar-se que uma razão para que uma menina realmente se irrite com 

outra é a ideia de que esta, de alguma forma, possa alcançar um destaque maior do que o seu. 

O filme Meninas Malvadas, dirigido por Mark S. Waters, em 2004, conta a história do 

relacionamento entre meninas adolescentes, em que a personagem principal Cady Heron 

(Lindsay Lohan), recém-chegada nos Estados Unidos e sem nunca ter frequentado uma 

escola, tem dificuldades em estabelecer amizades. Numa das primeiras cenas do filme, ao 

chegar à sala de aula, Cady já percebe o ambiente hostil, ao tentar se apresentar a uma colega 
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de classe e escutar como resposta: “– Fale comigo de novo que acabo contigo”. O horário do 

intervalo não é diferente e ela não consegue nenhum lugar para se sentar no refeitório, mesmo 

havendo locais vazios, o que a faz ir lanchar no banheiro.  

A situação começa a mudar quando Cady faz amizade com o grupo das “populares”, 

inicialmente na intenção de descobrir seus segredos, com o apoio de dois amigos não 

populares, mas, aos poucos, vai se envolvendo nas intrigas e, ao se apaixonar pelo ex-

namorado de Regina, a mais popular de todas, e obter a atenção do rapaz, passa a ser alvo da 

maldade desse grupo que, aparentemente, era formado por “boas meninas”.  

Esse filme consegue retratar a segregação e difamação com as quais as garotas se 

deparam diariamente, gerando um medo comum em grande parte das meninas - o medo da 

exclusão - as quais, por receio de se tornarem vítimas, acabam aceitando manter uma amizade 

que, de fato, não existe, não levando assim em consideração seus próprios sentimentos. 

 Dois-olhinhos, como muitas das vítimas que se subordinam ao bullying, lastima-se 

inconformada com a atitude da mãe e das irmãs e chora amargamente pela maneira como é 

tratada, permanecendo passiva diante das agressões e não conseguindo vislumbrar qualquer 

possibilidade de mudança. Até que “Um dia Dois-olhinhos teve de sair para o campo [...] mas 

estava com muita fome, [...] então ela sentou-se numa beira de mato e começou a chorar [...]” 

(GRIMM, 2003b, p. 101), quando então surge uma mulher, que representa o elemento mágico 

presente nos contos de fada (BETTELHEIM, 2007), e a questiona sobre qual era o seu 

problema e escuta toda a sua desolação. 

 

Só porque eu tenho dois olhos como todos os outros seres humanos, minhas 
irmãs e minha mãe não me suportam; elas me empurram de um lado para o 
outro, jogam-me vestidos velhos e não me dão nada para comer a não ser o 
que sobra delas. Hoje elas me deram tão pouco, que ainda estou de todo 
faminta (GRIMM, 2003b, p. 101). 

 

 Testemunhando a difícil situação vivida por Dois-olhinhos, a mulher, numa atitude 

positiva, dá uma solução para o seu problema imediato: a fome, “– Dois-olhinhos enxuga o 

teu rosto; eu vou te dizer uma coisa, para que tu nunca mais tenhas fome [...]” (GRIMM, 

2003b, p. 101) e, assim, como num passe de mágica, sempre que a menina sentia fome, 

recebia um banquete com mesa posta, ao fazer o pedido à cabra “– Berra cabrinha/ Põe-te, 

mesinha” (GRIMM, 2003b, p. 101).  

 Frente à oportunidade de fugir ao menos da privação de comida praticada por sua 

família, Dois-olhinhos se sente aliviada, assim como se sente uma vítima ao final de um ciclo 

de agressões.  
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Contudo, da mesma maneira como pode ocorrer no mundo real, a sensação de estar 

livre das ameaças nem sempre dura muito, visto que os agressores são persistentes e não 

abrem mão tão fácil do poder que exercem sobre a vítima (SILVA, 2010), assim como fazem 

a mãe e as irmãs más de Dois-olhinhos.  

 

Da primeira e da segunda vez, as irmãs não repararam [...], mas como a 
mesma coisa acontecia todas as vezes, elas o notaram e disseram: – Alguma 
coisa não está certa com Dois-olhinhos, que todas as vezes deixa a comida 
sem tocá-la, quando antes ela consumia tudo o que lhe dávamos. Ela deve ter 
encontrado outros caminhos. Então quando Dois-olhinhos se preparava para 
sair de novo, Um-olhinho olhou para ela e disse: – Quero ir contigo para o 
campo [...] (GRIMM, 2003b, p. 101). 
     

 Inteligente, Dois-olhinhos consegue enganar a irmã mais velha, “– Um-olhinho queres 

ser guardadora e pegas no sono! Nesse meio tempo a cabra podia ter fugido pelo mundo 

afora; vem, vamos para casa” (GRIMM, 2003b, p.102), disse Dois-olhinhos após fazê-la 

dormir ao cantarolar uma música, resguardando, assim, o seu segredo. Nesse momento da 

narrativa, após a ajuda do elemento mágico, Dois-olhinhos passa a não apenas se lastimar, 

conseguindo pensar em uma maneira eficaz de burlar a investida da irmã malvada, o que 

demonstra o início da sua mudança de atitude diante das suas agressoras. 

Todavia, a boa estratégia utilizada contra a irmã de um olho só não funciona 

novamente, fazendo com que Dois-olhinhos não tenha a mesma sorte ao tentar enganar a irmã 

mais nova, que, por ter três olhos, não adormece completamente com a sua cantoria e 

descobre a magia utilizada pela irmã, contando-a prontamente para a mãe, que a havia 

instruído, “ – Desta vez irás tu com ela e prestarás atenção para ver se Dois-olhinhos come lá 

fora e se alguém lhe traz comida e bebida; porque é certo que ela come e bebe às escondidas” 

(GRIMM, 2003b, p.102).   

 Neste momento, é possível observar a inveja demonstrada pela mãe e pelas irmãs que, 

mesmo diante da possibilidade de tirar algum benefício da situação, preferem matar a 

cabrinha na intenção de continuar a exercer poder sobre Dois-olhinhos, servindo-a apenas 

com os restos de comida. “Então a mãe invejosa gritou: – Queres estar melhor do que nós? 

Esta vontade vai-te passar já e já! E ela apanhou um facão e cravou-o no coração da cabra, 

que caiu morta.” (GRIMM, 2003b, p. 105).  

Essa atitude da mãe se assemelha à característica pertencente aos agressores, que não 

querem, de forma alguma, perder o controle sobre a vítima, buscando, a todo custo, perpetuar 

o sentimento de submissão do agredido. “Quando Dois-olhinhos viu isso [a morte da cabra], 
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saiu cheia de tristeza, sentou-se na beira do mato e chorou lágrimas amargas [...]. – [...] 

Agora terei de sofrer fome e aflição novamente” (GRIMM, 2003b, p.105).  

Essa sensação de angústia é comum a todas as vítimas, ao perceberem que as 

agressões não acabam tão rapidamente quanto gostariam. Na história, porém, mais uma vez, 

Dois-olhinhos recebe a intercessão da mulher que a ajudara, a qual logo a questiona sobre o 

motivo do seu choro: 

 

  – E não é para eu chorar? – respondeu ela. – A cabra que me punha 
aquela linda mesinha quando eu lhe dizia a falinha que a senhora me 
ensinou, foi abatida por minha mãe. Agora terei de sofrer fome e aflição 
novamente [...] [Então, a sábia mulher diz:] – Dois-olhinhos, eu vou te dar 
um bom conselho. Pede às tuas irmãs que te dêem as vísceras da cabra 
morta, e enterre-as no chão na frente da porta da casa; isto será tua sorte” 
(GRIMM, 2003b, p.105).   
 

 Assim, Dois-olhinhos, que havia novamente ficado passiva diante das maldades a ela 

feitas, recebe um novo ânimo, ao ser ajudada uma segunda vez pela sábia mulher - “Queridas 

irmãs, dai-me alguma coisa da minha cabra: eu não peço nada de bom, dai-me só as suas 

vísceras [...] E Dois-olhinhos pegou as vísceras e enterrou-as à noite, às escondidas, seguindo 

o conselho da sábia mulher” (GRIMM, 2003b, p. 106). Esta passagem demonstra como foram 

importantes as dicas da mulher como impulso para que Dois-olhinhos continuasse a trilhar um 

caminho rumo à sua libertação das agressões (atitude de mudança).  

Da mesma forma acontece no mundo real, onde a vítima precisa ser amparada em todo 

o processo de superação da violência sofrida, o que pode demandar tempo, paciência, 

compreensão e atitudes positivas dos espectadores que convivem com o agredido, sendo, 

portanto, de suma importância a postura assumida, principalmente pelos adultos próximos, 

que tomam conhecimento da prática do bullying. Isto porque a vítima, geralmente insegura, 

vive cercada de receios que passam o medo de tornar-se, cada vez mais, alvo de chacota por 

parte dos colegas de escola.  

 Um grupo que, assim como a maior parte das vítimas de bullying, demonstra 

insegurança no convívio escolar, por ter receio de não ser aceito pelos amigos, é o de 

superdotados. A autora Érika Landau, no seu livro A Coragem de Ser Superdotado (2002), 

discute as perspectivas e desafios de indivíduos que se destacam por sua inteligência entre os 

demais e que, especialmente na adolescência, vivem o conflito de seguirem uma trajetória de 

destaque e, ao mesmo tempo, quererem se igualar aos colegas “[...] O medo de ser diferente 

do grupo leva a criança a sufocar sua necessidade de descobrir o ambiente com os próprios 

olhos, por si mesma” (LANDAU, 2002, p. 100).  
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[...] encontramos crianças que conscientemente, reprimem seu potencial 
para se igualar à média, aos amigos. Não querem ser as melhores, tiram 
notas baixas, enfim, fazem o que podem para não se destacar. [...] Os 
mesmos comportamentos podem surgir entre os jovens [...] os que buscam a 
conformidade querem fazer apenas aquilo que seus amigos fazem. [...] Na 
conformidade, pode também estar a razão pela qual a criança não almeja a 
liderança de seu grupo (LANDAU, 2002, p. 162-163). 
 

Quando se trata de meninas superdotadas, a busca pela conformidade é ainda mais 

acentuada, isto porque, mesmo quando se destacam dos demais, os meninos superdotados são 

mais aceitos por sua criatividade e esperteza, enquanto as meninas são percebidas por suas 

colegas como presunçosas, arrogantes e egocêntricas, sofrendo grande oposição. “Subotnik 

(1993ª) percebeu que, nos meninos superdotados, a característica de ser dominante é vista 

pelos colegas como capacidade de liderança. Já nas meninas, isso é encarado como desejo de 

poder e ambição” (LANDAU, 2002, p. 116).  

Ao perceber o ambiente desfavorável, a menina superdotada busca mais a 

conformidade para se estabelecer no grupo do que o menino superdotado, desperdiçando suas 

energias na intenção de camuflar suas habilidades, o que acarreta um não desenvolvimento 

dos seus talentos. 

 
Garotas são mais adaptáveis por natureza, consequentemente se ajustam aos 
papéis que lhes são designados e ao pouco que se espera delas. Falo aqui de 
natural adaptabilidade, porquanto, fisicamente, a mulher aprende cedo, nem 
bem iniciado o ciclo menstrual [...] a se conformar com as demandas de seu 
ambiente. [...] Podemos notar que as meninas, em torno de 12 anos de 
idade, são menos curiosas que os meninos da mesma faixa etária. [...] Aliás, 
as meninas costumam lançar mão da capa protetora da conformidade para 
esconder uma possível insegurança (LANDAU, 2002, p. 115). 
 

Realizar esse tipo de discussão sobre os grupos de meninas que também podem ser 

alvo do bullying certamente vai revelar o porquê de estas afirmarem estar sempre em alerta na 

convivência com suas colegas. Por esta razão é que o bullying é mais difícil de ser 

identificado entre as meninas - afinal a vítima pode ser bonita, popular entre os garotos, 

inteligente, ter um bom número de amigos e, mesmo assim, ser a escolhida pela(s) 

agressora(s) por ser classificada como “ela se acha o máximo” (SIMMONS, 2004), passando 

assim a ser alvo de bullies que querem destruir sua reputação, muitas vezes, por pura inveja.  

Este era o tratamento praticado pela mãe e irmãs de Dois-olhinhos, que, em vez de 

enxergarem as qualidades da menina com dois olhos, a viam como uma espécie de ameaça 

que deveria ser menosprezada.  
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Contudo, como já foi destacado, diante das ações de mudança praticadas por Dois-

olhinhos, a partir das intervenções realizadas pelo elemento mágico da história 

(BETTELHEIM, 2007), ela descobre, enfim, uma nova forma de amenizar o sofrimento, pois, 

na manhã seguinte, no lugar onde ela havia enterrado os restos mortais da cabra, eis que surge 

uma belíssima árvore com folhas de prata e frutos de ouro e só Dois-olhinhos tinha o 

privilégio de saber o porquê de aquela maravilha ter nascido ali.  

Obviamente, a mãe nem cogitou da possibilidade de Dois-olhinhos se aproximar da 

árvore e pediu para que Um-olhinho subisse e apanhasse os frutos de ouro. 

 

– Sobe na árvore, minha filha, e traze-nos os seus frutos! Um-olhinho subiu, 
mas toda vez que ela queria agarrar um dos pomos de ouro, o galho 
escapava-lhe das mãos; e isto aconteceu todas as vezes de modo que ela não 
conseguiu pegar uma só maçã, por mais que se esforçasse (GRIMM, 2003b, 
p. 106). 

 
 
 Frente ao insucesso da filha mais velha, a mãe pede para que a filha mais nova suba na 

árvore, acreditando que o fato desta ter mais olhos que a irmã, e, consequentemente, 

conseguir ver melhor, seria o suficiente para que Três-olhinhos conseguisse pegar os tão 

desejados frutos de ouro, mas, mesmo com três olhos, a menina não consegue pegar um fruto 

sequer, que lhe escapa sempre das mãos. Nem mesmo a mãe consegue realizar o feito, 

apontando uma característica inerente aos contos de fada em que o mal, mesmo impondo a 

sua força, não alcança êxito. 

 Nesse momento, Dois-olhinhos, contrariando as irmãs, numa atitude de mudança, 

toma a iniciativa de subir na árvore, demonstrando uma segurança, nos seus atos, que antes 

não existia e, sem a menor dificuldade, consegue colher os frutos.  

 

Então falou Dois-olhinhos: - vou subir, quem sabe tenho mais sorte. E 
embora as irmãs gritassem: “Não arranjarás nada, tu com os teus dois 
olhos”, Dois-olhinhos subiu assim mesmo e as maçãs de ouro não fugiam 
dela, mas entravam sozinhas na sua mão, de modo que ela pôde colher uma 
após outra, trazendo para baixo o aventalzinho cheio delas” (GRIMM, 
/2003b, p. 106). 
  

Percebe-se que há uma diferença na maneira de Dois-olhinhos se portar diante das 

suas agressoras. Ela não permanece mais submissa às suas decisões e, mesmo indo de 

encontro à vontade de suas irmãs, sobe na árvore, fazendo prevalecer a sua vontade.  

Pode-se observar que essa elevação na autoestima da personagem em questão está 

atrelada aos incentivos recebidos do elemento mágico da história, ou seja, não se construiu 
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sozinha, nem de uma hora para a outra, mas no decorrer da narrativa, o que reforça, mais uma 

vez, a ideia de se precisar apoiar a vítima do bullying, em busca do seu fortalecimento 

interior.  

Nessa história, os agressores muito se assemelham aos descritos por Olweus (2006), já 

que demonstram total falta de justiça para com a vítima, pois Dois-olhinhos, mesmo diante do 

desprezo da família, se dispõe a ajudar, na tentativa de vir a alcançar os frutos. Ainda assim, 

ela continua a ser maltratada pelas irmãs, que, “em vez de tratarem a pobre Dois-olhinhos 

melhor depois disso, elas só ficaram cheias de inveja porque Dois-olhinhos era a única que 

podia colher os frutos, e trataram-na ainda mais duramente” (GRIMM, 2003b, p. 106), 

buscando manter o controle que exerciam sobre ela. 

Fazendo um paralelo com o mundo real, por mais que a vítima se esforce na tentativa 

de se adequar ao que as outras meninas querem dela, na maior parte das vezes, não obtém 

êxito, isto porque as meninas se sentem constantemente ameaçadas por aquelas que podem vir 

a chamar mais atenção, especialmente entre os garotos. Mesmo que a vítima nem tenha essa 

intenção, só o fato de haver a possibilidade de tal coisa ocorrer, já desperta o sentimento de 

ódio nas colegas, como descreve Simmons (2004), a partir do diálogo entre as meninas que 

participaram da sua pesquisa: 

 

– Lembra – disse Megan – quando Jenny veio [da escola] onde ela era, tipo 
assim, uma merda? [...] antes de fazer qualquer outra amizade, já estava 
com essa atitude arrogante [...] lembra a cachorra que ela era?  
– É – concordou Taylor – Ela era muito segura de si. 
[...] 
– Como nos sentimos a respeito de uma menina que entra numa sala, não 
sabemos quem é e que é bonita? [questiona Simmons] 
– Automaticamente sentimos ódio dela – respondeu Keisha de imediato. 
– Ficamos ofendidas – falou Toya 
– Ela é uma pessoa muito atraente... – disse Melissa. 
– Ela é nova e vai atrair todas as atenções – concluiu Torie. 
– Queremos que ela se sinta menos confiante para não falar com os garotos 
– observou Keisha – alguém novo entra, e ameaça pelo que é. Olha só para 
ela isto e aquilo. Ela vai roubar as minhas amigas, ela vai roubar o meu 
cara. 
[...] 
– As meninas querem que as outras meninas sejam confiantes em geral? 
– Não – responderam em coro. 
– Por que não? 
– As meninas não querem porque se sentem ameaçadas pelo que elas são 
(SIMMONS, 2004, p. 138-139). 

    

Dois-olhinhos, portanto, a partir de sua nova postura, consegue apenas despertar mais 

ira e inveja das irmãs, sem nenhum motivo aparente, como relatam as meninas da citação 
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acima. Basta ser bonita ou ter alguma característica especial para ser a “mais nova odiada” e 

um alvo que deve ser abatido o quanto antes. 

 

[...] o ódio é um sentimento que se volta, habitualmente, para aquela pessoa, 
grupo, instituição ou país que nos ameaça, ou que percebemos que nos 
ameaça, seja a nós mesmos ou a [...] nossos interesses – econômicos, 
profissionais, políticos, afetivos –, a nossa auto-estima ou a nossa 
identidade coletiva. O ódio, ademais, anula nossa racionalidade e dignidade, 
tornando igualmente irracionais e indignas nossas relações com os outros 
(JARES, 2008, p. 49). 
  

No Brasil, em 2010, através de uma entrevista realizada pelo apresentador da Rede 

Globo de Televisão, Serginho Groisman, com a estudante Isabela Nicastro, pode-se observar a 

crueldade dos seus novos colegas de turma (Isabela era novata), que passaram a difamá-la, 

com burburinhos em meio às aulas e também na Internet, apenas pelo fato de ela ser uma 

excelente aluna e tirar notas altas, colocando-lhe o apelido de “Naja”. Muitos comentários 

surgiram a partir dessa entrevista e é possível notar que a maior parte das pessoas associa o 

bullying vivido por Isabela à inveja que seus colegas sentiam por não conseguirem o mesmo 

destaque nos estudos. E é exatamente esse sentimento que permeia a relação de Dois-olhinhos 

com as irmãs e o motivo que as fazem odiá-la cada vez mais. 

A situação vivenciada por essa personagem começa a mudar quando, num belo dia, 

um jovem cavaleiro encontra a maravilhosa árvore. Um-olhinho e Três-olhinhos, ao sentirem 

a aproximação do rapaz, fazem uso do controle sobre Dois-olhinhos e prontamente lhe dizem: 

 

– Ligeiro, Dois-olhinhos – gritaram as duas irmãs – desaparece para que 
nós não tenhamos vergonha de ti! E viraram com a maior pressa um barril 
vazio, que estava ao lado da árvore, em cima da pobre Dois-olhinhos, e 
esconderam as maçãs de ouro que elas tinham trazido debaixo do mesmo 
barril (GRIMM, 2003b, p. 107). 

 

 Esta foi mais uma artimanha, a fim de menosprezar as qualidades de Dois-olhinhos, 

pois, na verdade, as irmãs tinham medo da ameaça que ela poderia representar frente ao 

cavaleiro, medo de que esta chamasse mais a atenção do jovem rapaz.  

Este vem representar o personagem redentor presente nos contos de fada, que, por 

intermédio do amor e, através das suas aventuras, acaba encontrando a amada (COELHO, 

2008), que levará consigo para o seu belo palácio, de modo a colocar um ponto final nas 

maldades a que a pobre plebéia é submetida. E essa história não foge à regra. 

Assim, as irmãs malvadas, mesmo animadas com a proposta do cavaleiro de satisfazer 

qualquer desejo em troca de um ramo da bela árvore, não obtêm sucesso no cumprimento do 
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acordo, porque, de fato, não eram as donas da árvore como afirmavam ser e, por esta razão, 

não exerciam qualquer poder sobre esta - “[...] Um-olhinho e Três-olhinhos responderam que 

a árvore lhes pertencia, e que elas lhe dariam um ramo [...]. E elas bem que tentaram [...], mas 

não o conseguiram, porque os ramos e os frutos recuavam sempre diante delas” (GRIMM, 

2003b, p. 107).     

 Diante das tentativas frustradas de conseguirem o ramo, o rapaz põe em dúvida a 

veracidade da informação de que as duas irmãs seriam mesmo as donas da árvore “- É muito 

estranho que a árvore vos pertença e vós não tenhais o poder de tirar alguma coisa dela” 

(GRIMM, 2003b, p.107). As irmãs, entretanto, insistem em que a árvore é sua propriedade 

(GRIMM, 2003b).  Nesse instante, Dois-olhinhos, oportunamente, dá uma ajuda à própria 

sorte, como já predito pelo elemento mágico da história, e faz rolar, de sob o barril, duas 

maçãs de ouro até os pés do cavaleiro. Dessa forma, ela que havia aceitado, inicialmente, ficar 

escondida por imposição das irmãs, numa atitude de mudança, acaba indo de encontro à 

ordem destas, ao ter a coragem de se revelar ao cavaleiro, “pois Dois-olhinhos estava zangada 

porque Um-olhinho e Três-olhinhos não disseram a verdade” (GRIMM, 2003b, p. 107). 

 Da mesma forma como Dois-olhinhos fica magoada com a atitude das irmãs, a vítima 

de bullying se sente em relação ao seu agressor, com o agravante de que, ao contrário da 

heroína do conto, não revela a sua mágoa, na maior parte das vezes, por medo. 

 Quando, no bullying entre meninas, a vítima tenta expor os seus sentimentos, acaba, 

muitas vezes, encontrando barreiras aparentemente intransponíveis, que a deixam sem ação ao 

escutar da bully a afirmação de que está tudo bem e que houve apenas um mal entendido; ou, 

ainda, ao se deparar com a tentativa da agressora de reverter a situação em seu favor, fazendo-

se de ofendida, colocando a culpa pelo acontecido na própria vítima (SIMMONS, 2004), o 

que acaba desestimulando a agredida a resolver o conflito, o que, sem dúvida, beneficia a 

bully que continua a exercer o seu controle. 

 Na história, a iniciativa de Dois-olhinhos faz toda a diferença, pois, ao jogar as maçãs 

de ouro, ela ganha a atenção do cavaleiro, que “admirou-se e perguntou de onde elas vieram. 

Um-olhinho e Três-olhinhos responderam que tinham mais uma irmã, que, porém, não podia 

se mostrar porque tinha só dois olhos como as outras pessoas” (GRIMM, 2003b, p. 107). 

Contudo, Dois-olhinhos já havia conseguido despertar a curiosidade do rapaz que, então, 

exige vê-la. Assim, a pobre menina, sempre alvo da inveja das irmãs, se revela, ganhando a 

admiração do rapaz por sua beleza - “Então Dois-olhinhos apareceu bem calmamente de sob o 

barril. O cavaleiro admirou-se da sua beleza [...]” (GRIMM, 2003b, p. 108). 
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 Reforça-se, nessa passagem da história, o real motivo pelo qual as irmãs não queriam 

que Dois-olhinhos se revelasse: ela era bela! E o fato de ser bela despertava a inveja de suas 

irmãs, que encontravam sempre uma maneira de se sobressaírem, exaltando suas diferenças 

em detrimento da igualdade que ela apresentava em relação aos demais seres humanos. 

 Após revelar-se, Dois-olhinhos prova ao cavaleiro que é a dona da árvore ao quebrar, 

sem esforço, um raminho com finas folhas de prata e frutos de ouro (GRIMM, 2003b). Então, 

o cavaleiro cumpre a sua palavra e pergunta a Dois-olhinhos o que ela quer em troca. 

 

– Ai, – respondeu Dois-olhinhos, – eu sofro fome e sede, aflição e tristeza 
desde a manhã até tarde da noite; se vós quisésseis levar-me e libertar-me, 
eu ficaria feliz. 
Então o cavaleiro pôs Dois-olhinhos na garupa do seu cavalo e levou-a para 
casa, para o castelo paterno. Lá ele deu-lhe lindos vestidos, comida e bebida 
à vontade, e porque gostava muito dela, quis casar-se com ela, e as bodas 
foram celebradas com grande alegria (GRIMM, 2003b, p. 108). 

 
  
 É possível fazer-se uma relação entre Dois-olhinhos e as diversas meninas que atraem 

o ódio de suas colegas, apenas por serem bonitas. Dois-olhinhos não pede ao cavaleiro para 

levá-la embora no intuito de se casar com ele. O seu objetivo é fugir dos maus-tratos que tem 

que suportar dia após dia. Vê-se que a paixão entre os dois surge, posteriormente, o que o faz 

desposá-la. Assim, pode-se observar que nem sempre há a intenção de roubar “o cara” de 

ninguém, como as entrevistadas por Simmons (2004) apontaram. Entretanto, é a inveja que 

permeia a relação entre as meninas, que as coloca em constante vigilância em relação àquelas 

que possam ser uma ameaça. “Quando Dois-olhinhos foi levada pelo belo cavalheiro, as duas 

irmãs invejaram-lhe ainda mais por sua felicidade” (GRIMM, 2003b, p.107).  

   Um-olhinho e Três-olhinhos, todavia, ainda tinham esperança de que, com a 

majestosa árvore, elas ainda pudessem ter a mesma sorte da irmã, só que, na manhã seguinte, 

a bela árvore havia sumido, pois fora atrás de sua verdadeira dona, deixando as perversas 

irmãs desoladas. Como afirma Bettelheim (2007) o mal termina vencido, graças, também, à 

coragem de Dois-olhinhos de não esmorecer diante da situação de miséria em que era 

obrigada a viver. Força esta, não encontrada pela grande maioria de meninas que são vítimas 

de outras meninas, que preferem, muitas vezes, a submissão ao isolamento, que significaria 

um “suicídio social”. 

O final da história ainda mostra a benevolência de Dois-olhinhos que, ao se deparar 

com irmãs pobres e famintas que passavam de porta em porta à procura de alimentos, acolhe-

as e trata-as bem (GRIMM, 2003b), mostrando que o bem é capaz de superar todas as 
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humilhações sofridas, a ponto de perdoar os maus de coração. Assim, as próprias irmãs 

acabam se arrependendo de suas crueldades para com Dois-olhinhos. 

Este fim aponta para a possibilidade de superação por parte das vítimas, como se 

percebe na história da brasileira Isabela Nicastro, que foi vítima por ser destacar nos estudos, 

mas que afirmou não guardar mágoas dos seus agressores. Superar, portanto, é deixar para 

trás o sofrimento e seguir adiante, sem sequelas. Contudo, infelizmente, não há como prever 

qual menina irá fazer essa trajetória e qual vai amargar as consequências do bullying pelo 

resto da vida.  

Daí a necessidade de os pais e da escola, especialmente, prestarem atenção às suas 

meninas. Não se deixarem levar pelo conceito de que estas, pelo fato de serem meninas, são 

calmas, dóceis, amadurecem mais rápido e que, por isso, mantêm uma convivência sempre 

pacífica com suas colegas. Não é o fato de os meninos serem mais impulsivos e 

demonstrarem maior agressividade que deva justificar uma atenção mais voltada para esse 

grupo. Quando se trata de bullying, meninos e meninas podem ser bullies ou vítimas e 

depende de todos, como sociedade, lutar por ambientes mais pacíficos onde as crianças 

possam se desenvolver em sua plenitude. 

 

4.5 A ESPERTEZA DE QUEM NÃO SE DEIXA ABATER 

 

Madonna declarou: “Eu não era hippie ou fã dos Rolling Stones, então 
acabei me tornando esquisita. [...] Se você fosse diferente, os alunos eram 
bem perversos. As pessoas faziam questão de serem maldosas comigo”. 
Madonna confessou também que não estava disposta a virar capacho de 
ninguém; por isso, quando as agressões ocorriam, em vez de se intimidar, 
enfatizava suas diferenças. Costumava revidar com seu estilo 
insubordinado [...]. Na escola, Madonna jamais se curvou ou deixou de 
expressar sua maneira peculiar de ser. Foi ótima aluna, líder de torcida e 
uma bailarina disciplinada e perfeccionista (SILVA, 2010, p.97). 

 

 Silva (2010) apresenta, em seu livro, histórias de pessoas que passaram por situações 

de bullying na infância/adolescência e que, não apenas superaram, como se tornaram 

personalidades mundialmente conhecidas. Uma destas é a cantora Madonna, que foi agredida, 

pelos colegas de escola, por ser diferente na maneira de se portar e vestir, mas que não se 

deixou abater frente à violência sofrida, tornando-se uma das cantoras mais premiadas do 

mundo. Assim ocorre com o personagem principal do conto João-Trapalhão (1837) (ANEXO 

E), de Andersen, que, apesar do tratamento recebido por parte do pai e dos irmãos, consegue 
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ir em busca de seus objetivos e alcançá-los, o que muito nos faz refletir sobre o sentido da 

palavra “obstinação”, na busca pela realização pessoal.  

 A história se inicia com o anúncio da princesa à procura de um marido. Sua única 

exigência é a de que o rapaz seja bom com as palavras. Esse anúncio leva todos os homens do 

reino a desejarem desposá-la e, para isto, tratam de treinar o dom da oratória, na presunção de 

que, quando a encontrassem, não tivessem dificuldade em conquistá-la.  

Assim fizeram os dois filhos de um velho proprietário que se imaginavam muito 

inteligentes - cada qual que afirmasse estar mais preparado para ser o escolhido da princesa.   

 

Estes dois jovens se prepararam uma semana inteira para o namoro. Era o 
máximo de tempo que dispunham, mas isto lhes era o bastante, porque 
sabiam coisas apreciáveis. Um deles sabia de cor todo o dicionário em latim 
e o texto do jornal da cidade, dos últimos três anos. [...] O outro era 
profundo conhecedor dos artigos da lei e sabia de cor o que todo advogado 
tem a obrigação de saber. [...] e ele sabia uma coisa a mais: sabia bordar 
suspensórios [...] tinha bom gosto e dedos hábeis (ANDERSEN, 2004, p. 2-
4). 

 

 Frente a tantas habilidades, o velho pai dá a cada um dos filhos um belo cavalo para 

que estes pudessem correr em busca do destino tão almejado: casar com a princesa. No 

momento em que se preparavam para partir, eis que chega o outro irmão, conhecido como 

João-Trapalhão, que, por não ter qualquer talento excepcional, nem mesmo era considerado 

filho, como destaca a passagem: “Naquele momento apareceu o terceiro irmão, pois na 

verdade eram três filhos, mas ninguém o considerava porque ele não tinha o preparo dos 

outros dois. Ele era conhecido como João-Trapalhão” (ANDERSEN, 2004, p. 4). 

 Sem saber o que estava se passando, João-Trapalhão pergunta aos irmãos para onde 

eles estão indo tão arrumados e estes lhe falam sobre o anúncio da princesa. Imediatamente, 

João-Trapalhão demonstra o desejo de ir também e pede auxílio ao pai (atitude de mudança). 

Na hora é menosprezado pelos irmãos, que riem da sua pretensão. O pai, à semelhança dos 

dois filhos, intimida João, fazendo pouco da sua iniciativa, numa demonstração de poder, 

como se pode observar no seguinte trecho: 

 

- Pai querido, me dá um cavalo! – disse João Trapalhão – Ando com uma 
vontade doida de me casar. Se a princesa quiser casar comigo, casa. Se não 
quiser, eu caso com ela assim mesmo, pois ela tem que ser minha! 
- Não fale bobagens! – disse-lhe o pai. – Não lhe dou cavalo nenhum. Nem 
falar direito você sabe! Você não sabe usar as palavras. Seus irmãos sim, 
são rapazes espertos (ANDERSEN, 2004, p. 4). 
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 João-Trapalhão, ao contrário de se abater diante de tão cruel afirmação, demonstra não 

se importar com a agressão e, de pronto, consegue encontrar uma alternativa para o seu 

problema, resolvendo ir no seu bode - “Ele é meu e pode me carregar muito bem” 

(ANDERSEN, 2004, p. 4) - rumo ao palácio da princesa, com muito senso de humor, 

cantando pela estrada “Upa! Upa! Upa! Lá vou eu! – gritava João-Trapalhão, e ia cantando, 

em voz bem alta, que ressoava longe” (ANDERSEN, 2004, p. 5). 

 Os indivíduos que se tornam vítimas de bullying apresentam uma diferença crucial em 

relação à atitude de João-Trapalhão, pois elas “absorvem” as agressões sofridas e passam a se 

sentir extremamente mal, sem saber como agir ou reagir frente aos agressores. É importante 

destacar-se que reagir de modo frontal aos bullies pode apenas piorar a situação. A propósito, 

Beane (2010) discute o perigo de os pais, ao saberem que seu filho é vítima de bullying, 

tenderem a incentivar a criança ou jovem a revidar ou a enfrentar sozinho o problema. Em seu 

livro, o autor destaca o questionamento de um pai sobre esse tipo de estímulo: 

 

Nosso filho é vítima de bullying e entro em contato para obter sua opinião. 
Disse ao meu filho e à minha esposa que ele deve se defender sozinho e 
enfrentar as agressões. Para minha esposa, esse não é um bom conselho. 
Qual a sua opinião? Conhece alguma pesquisa que prove que enfrentar o 
agressor aumenta a autoestima? [...] Acredito que a minha recomendação é 
a melhor, porque o faria sentir-se melhor sobre si mesmo (BEANE, 2010, p. 
93).    

 
 Beane (2010) ressalta o quanto é errado incitar a criança a ir de encontro aos seus 

agressores, pois, mesmo que ela “ganhe a briga”, poderá sofrer retaliação em vez de 

conquistar o desejado respeito. É ilusória a ideia de que, ao vencer, a vítima ganhará status 

capaz de impedir que os bullies venham a importuná-la novamente. 

 Recentemente, em março de 2011, aconteceu um caso na Austrália, em que um garoto 

de 15 anos, que sofria bullying há alguns anos, reagiu à agressão de um bully de 13 anos 

(NETO, 2011). O vídeo foi parar na Internet e Casey Heynes – a vítima - passou a ser 

apontado, por muitos internautas, como um herói. Heynes, ao ser entrevistado, alegou que a 

agressão foi a única forma que encontrou para se defender contra a constante violência a que 

era submetido. (FAJARDO, 2011).  

A escola dos garotos, local em que o fato ocorreu, entretanto, optou por “suspender os 

dois alunos. Com isso, deixou de lado todas as características do bullying e passou a lidar com 

o problema como se fosse uma briga comum - sem dar importância às razões que levaram 

Heynes ao ato de violência” (MEIRELLES, 2011, documento eletrônico), deixando de 

evidenciar o bullying, por trás da agressão. Assim, sem um trabalho de conscientização 
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promovido pela comunidade escolar, o que garante que Heynes visto, na ocasião, como herói, 

não voltará a ser agredido?    

Segundo Beane (2010), atitudes como a de Heynes não devem ser estimuladas, pois é 

papel dos pais e da escola, a partir da constatação desse tipo de prática, traçar estratégias de 

como ajudar as crianças e jovens. A conscientização, através do conhecimento, com o apoio 

de toda a comunidade escolar, na promoção de discussões sobre o assunto, é sim, a melhor 

alternativa para se prevenirem as ocorrências desse fenômeno nas escolas. De acordo com 

Tognetta (2003), um bom caminho para semear o respeito e a solidariedade é por meio do 

trabalho em grupo. 

 

[...] as experiências entre iguais, em grupo, implica o reconhecimento de 
que esses iguais são diferentes. Têm necessidades, pensamentos, 
sentimentos, opiniões que se divergem, e pela experiência da troca, do 
convívio, do conflito, isso se torna passível de ser observado, compreendido 
e aceito (TOGNETTA, 2003, p. 23). 

 

 Assim, a convivência entre pares deve ser sempre estimulada, a fim de que os sujeitos 

possam conhecer uns aos outros e compreender que todos têm qualidades e defeitos que 

devem ser respeitados. Cabe, portanto, à família e à escola trabalharem juntas para que as 

crianças, desde cedo, comecem a construir a cultura do respeito por si, levando-as, 

consequentemente, a desenvolverem o respeito pelo próximo.  

 Os espertos irmãos de João-Trapalhão, entretanto, não parecem ter construído o 

respeito pelo outro, pois não perdem uma oportunidade de caçoar do irmão, tentando 

intimidá-lo com suas ações “Os irmãos riram-se dele e partiram a galope (ANDERSEN, 

2004, p. 4). João-Trapalhão, por sua vez, enfrentando as adversidades, alcança os dois irmãos 

na estrada, que, calados, demonstram estar bastante compenetrados, pensando em todas as 

brilhantes ideias que precisavam ter para o tão esperado encontro com a princesa.  

Enquanto isso, João-Trapalhão lhes mostra o seu primeiro grande achado na estrada; 

uma gralha morta, o que faz com que seus irmãos logo o indaguem: “– Mas, Trapalhão...!!! – 

disseram. – O que você vai fazer com isto? – Com a gralha? Ora, vou dá-la de presente à 

princesa. – Ótimo! Faça isso! – disseram os dois [irmãos] rindo” (ANDERSEN, 2004, p. 5).  

 João-Trapalhão, mesmo alvo de tanta chacota, continua o seu caminho com o mesmo 

alto astral e faz questão de mostrar aos irmãos, com entusiasmo, as outras coisas que achou 

em meio a estrada “- [...] olhem o que eu achei desta vez [...] – Isto é somente um tamanco 

velho, faltando a parte de cima. Também vai oferecê-lo à princesa? [perguntaram os irmãos] 
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– Certamente que irei! – respondeu João-Trapalhão. E mais uma vez os irmãos riram [...]” 

(ANDERSEN, 2004, p. 8). 

 A elevada autoestima de João-Trapalhão faz com que ele não se abale emocionalmente 

e é por esta razão que, na vida real, pessoas que apresentam confiança em si mesma, 

geralmente, não se submetem aos bullies.  

É baseado nesse tipo de entendimento que Olweus (2006) afirma que os desvios de 

aparência não são os pontos principais quando se trata da escolha da vítima. Assim, pessoas 

acima do peso, magras demais, de óculos, com cabelo crespo etc. podem, perfeitamente, 

nunca sofrerem bullying. A timidez se torna, nesse meio, uma característica muito mais visada 

pelos agressores, que desejam exercer poder e dominar psicologicamente a vítima. Afinal, 

como acreditam os bullies, é em decorrência dessa característica que a vítima acentuará ainda 

mais seu isolamento social, o que a torna uma presa fácil.  

O pai e os irmãos depreciam a maior qualidade de João-Trapalhão: a criatividade. 

Contudo, este sabe que a tem e qual o valor disto. Por esta razão, tem a confiança de que é 

capaz de casar-se com a princesa. Dessa forma, ser chamado de “Trapalhão” o que faz é 

camuflar a sua verdadeira esperteza, frente à pretensa inteligência dos irmãos. 

É, portanto, com muita esperteza que João-Trapalhão encontra o seu terceiro e último 

achado na estrada. Só que, desta vez, tenta fazer mistério disso. Contudo, os irmãos vêem que 

se trata de lodo de pântano e imediatamente João-Trapalhão concorda: “- Certamente que é! – 

disse ele. – Mas é lodo da melhor qualidade; ele é tão liso que escorre através dos dedos. E 

encheu seus bolsos de lodo (ANDERSEN, 2004, p.8).  

É interessante abrir-se um parêntese para destacar uma característica, presente nessa 

história, bastante comum no gênero literário “conto de fada”, que é a presença do número três. 

João-Trapalhão apresenta, nessa passagem, o terceiro de três presentes, achados por ele na 

estrada, que serão ofertados à princesa num quarto momento, que sinaliza o final da história, 

como aponta Franz (2003, p. 105): “[...] a história – toda a peripécia – aparece quase sempre 

dividida em três fases para depois aparecer a quarta como uma solução feliz ou catastrófica. 

Essa fase conduz a uma nova dimensão, que não é comparável com as três etapas anteriores”.  

Até esse momento, em que João-Trapalhão revela o terceiro presente (terceira fase), os 

irmãos dele têm certeza de que ele é mesmo um bobo - afinal, somente um bobo seria capaz 

de imaginar que uma princesa daria valor a uma gralha morta, um tamanco velho e um 

punhado de lodo! - e seguem a viagem convictos de que João-Trapalhão não passaria de 

motivo de piada para a princesa. 
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Ao chegarem à cidade, os dois irmãos avistam muitos outros pretendentes que vão se 

amontoando, organizadamente, em fileiras, enquanto aguardam a chance de mostrarem seus 

dons à princesa. O que se passa a ver, tão logo inicia-se a apresentação, é que um a um vai 

sendo desprezado e escorraçado do salão, por não atingir a exigência da bela donzela. 

  

Todos os habitantes do país formavam uma grande multidão ao redor do 
castelo, aglomerando-se em frente às janelas, para verem a princesa receber 
seus pretendentes. Assim cada um deles entrava no salão, perdia o dom da 
palavra, assim como desaparece a chama de um candeeiro quando é soprada 
(ANDERSEN, 2004, p.8). 

  

 E a situação não é diferente com os dois “sábios” irmãos de João-Trapalhão, que, 

devido à astúcia da princesa, perdem a fala ao entrarem no salão, assim como os demais 

candidatos. 

Por fim, veio aquele irmão que sabia o dicionário em latim de cor. Mas ele 
não o soube agora. Ele tinha esquecido tudo completamente. Isto porque 
havia ficado na fila por longo tempo, sobre um soalho que rangia e debaixo 
de um teto de espelho onde se via de cabeça para baixo. Além disso, havia 
junto a cada janela três escriturários e seu chefe. Todos escreviam todas as 
palavras que ali eram ditas, para serem impressas nos jornais e vendidas por 
um níquel, nas esquinas das ruas. E o mais terrível ainda é que tinham 
colocado tanto fogo na lareira, que a sala parecia em brasa (ANDERSEN, 
2004, p. 9). 

   

 Tudo o que o primeiro irmão conseguiu falar ao entrar na sala foi: “- Como está quente 

aqui!” e a princesa retrucou: “- Sim, Meu pai está assando franguinhos hoje” (ANDERSEN, 

2004, p.9). Mas o rapaz não estava preparado para responder àquela afirmação e tudo o que 

conseguiu emitir foi um barulho semelhante ao de uma ovelha: “- Ba..a..!” (ANDERSEN, 

2004, p.9). O segundo irmão foi acometido da mesma má sorte, o calor não o deixou 

raciocinar e, diante da exclamação da princesa, não conseguiu falar nada além de: “O quê!? 

Ass... o quê?! – gaguejou ele” (ANDERSEN, 2004, p.9), sendo, consequentemente, rejeitado 

por ela. 

 É interessante como a situação de ser “pegado de surpresa” é capaz de desestabilizar 

muitas pessoas que se afirmam autossuficientes, inclusive os bullies. Pode-se notar que, 

especialmente quando estão sozinhos, diante de uma circunstância desconhecida, essa 

autosssuficiência pode desaparecer, isto porque o bully precisa de plateia, a fim de que possa 

fortalecer seu poder e mostrar aos outros que é o melhor do grupo. É tanto que, quando 

encontra alguém que põe em xeque sua bravura, o bully pode acabar como os irmãos de João-

Trapalhão: sem ter, literalmente, o que dizer. Por esta razão é que Middelton-Moz e Zawadski 
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(2007, p. 19), em seus estudos, afirmam: “Os bullies têm poder porque lhes damos esse poder 

através da nossa apatia e de nosso silêncio”.  

 O enfrentamento ao bullying, como já mencionado, não significa revidar com 

violência os atos de agressão sofridos. Há, de acordo com Middelton-Moz e Zawadski (2007), 

estratégias que podem ser adotadas pela vítima no intuito de não se curvar, assim como fez 

João-Trapalhão frente às atitudes dos irmãos. 

 O primeiro passo, segundo as referidas autoras, é romper com a corrente de negação 

que a vítima tem com o seu agressor. Para isto, é fundamental ter-se consciência de que o 

comportamento do bully é culpa, única e exclusivamente, do próprio bully, de modo que a 

vítima nunca se repreenda pela agressão que está sofrendo. O segundo passo é aprender a não 

rotular para si o mau comportamento do agressor e, sim, buscar adquirir autoconsciência e o 

apoio da família e da escola. O terceiro passo é aprender quais são as táticas e o estilo que o 

bully costuma usar para atacar, pois ,assim, a vítima poderá ter tempo de se “preparar” quando 

se sentir em perigo, e o quarto passo é aprender habilidades sobre como lidar de maneira 

eficaz com o agressor, na intenção de evitar que a vítima se torne refém emocional deste. 

 Para iniciar a utilização desses passos, a vítima deve fazer perguntas a si mesma, de 

modo a exaltar suas qualidades e tomar consciência de que os “defeitos” apontados pelo 

agressor não são verdadeiros. 

 

Os insultos que ele [bully] está jogando sobre você não são você. Eles são o 
mau comportamento dele. Muitas vezes, quando nos deparamos com o 
abuso de um bully, defendemo-nos dos ataques àquilo que fizemos e 
personalizamos os ataques ao que somos. A arma do bully se torna eficaz 
porque ficamos paralisados de vergonha (MIDDELTON-MOZ; 
ZAWADSKY, 2007, p. 33, grifo das autoras).  

 
 Por isso, é tão importante que a vítima busque trabalhar os pontos que ela mesma 

considera fracos, para que não venha a ser alvo do agressor, pois, como já ressaltado, o bully 

tem percepção aguçada para descobrir os “calcanhares de Aquiles” de quem ele estiver 

querendo vitimar, encontrando, justamente, o ponto mais vulnerável do alvo, capaz de 

desestabilizá-lo.  

Buscar ajuda, nessa situação, torna-se imprescindível e o apoio é, sem dúvida, um 

grande aliado para quem deseja superar o problema, permitindo à vítima acreditar mais em si, 

dando-lhe confiança. 

 

Os bullies são especialistas no uso de técnicas de intimidação. 
Repetidamente, usam comportamentos [...] para ganhar poder e controle 
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sobre outros, para estimular suas necessidades de poder ou para fazer com 
que as coisas sejam como desejam. [...] Eles dependem de gerar confusão, 
medo ou sentimentos de impotência em quem pretendem fazer de vítima. 
[...] forçá-los a perder o controle faz com que ganhem controle sobre a 
situação (MIDDELTON-MOZ; ZAWADSKY, 2007, p. 33).  

 
 Como tática para não perder o controle, Middelton-Moz e Zawaski (2007) propõem 

etapas a serem seguidas pela vítima. São elas: olhar nos olhos do agressor, não permitindo 

que o bully perceba que está no domínio da situação; utilizar linguagem corporal confiante, de 

maneira que os gestos sejam condizentes com o tom de voz e não demonstrar medo; 

concentrar-se em interromper as agressões, procurando ser claro ao falar com o agressor; falar 

frases curtas e diretas em relação aos comportamentos do bully, evitando discutir com eles 

quais as motivações para os ataques; tentar não usar termos absolutos como “você sempre” ou 

“você nunca”, pois isto poderá inflamar ainda mais o desejo do bully em humilhar seu alvo; e, 

por fim, ter convicção da sua postura diante do agressor.    

 Decerto, para seguir essas orientações, fazem-se necessários empenho e vontade da 

vítima, além de uma boa dose de coragem, o que não é tarefa fácil, se se levar em 

consideração a baixa autoestima que se apodera da vítima. Por esta razão, mais uma vez, 

destacamos o importante papel a ser desempenhado pelos pais e integrantes da escola, que 

devem ser os apoios nessa caminhada, buscando resgatar a autoestima da vítima, de modo a 

não deixá-la esmorecer frente às armadilhas planejadas pelo agressor. 

   Foi exatamente a confiança em si mesmo que fez João-Trapalhão, mesmo diante das 

ofensas dos irmãos, não pestanejar em relação aos seus planos, continuando convicto de que 

suas ideias, para conquistar a princesa, dariam certo.  

 Diante do insucesso dos irmãos, que não conseguiram impressionar a princesa, chega a 

vez de João-Trapalhão, que cheio de originalidade, adentra a sala montado no seu bode. 

Assim como todos os outros, ele também sente o imenso calor que se apodera do salão e 

exclama: “- Bem! Está abominavelmente quente aqui! disse ele. – Sim! É porque estou 

assando franguinhos hoje! – replicou a princesa.” (ANDERSEN, 2004, p.9). Foi nessa hora 

que, João-Trapalhão, contrariando a ideia do pai de que ele não era bom com as palavras, 

retruca de imediato: “Isso é ótimo! – exclamou – Então eu suponho que você possa assar 

também uma gralha para mim” (ANDERSEN, 2004, p.9). 

 É possível perceber que João-Trapalhão ao contrário dos irmãos que vieram por todo o 

caminho pensando em belas palavras, tratou de conseguir objetos que o pudessem ajudar no 

diálogo com a princesa. Ele não sabia o dicionário de latim de cor nem as leis que um 
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advogado deve saber, mas tinha uma qualidade que os outros rapazes do reino não possuíam: 

a criatividade, e acreditava nesse seu potencial.  

Por isso, destacar as qualidades da vítima é um ponto importante a ser levado em 

consideração, quando se pretende elevar o conceito que esta tem de si mesma. Olweus (2006) 

afirma que incentivar as habilidades de uma criança/jovem vítima de bullying dar-lhe-á a 

oportunidade de concentrar suas energias de maneira positiva, aumentando, 

consequentemente, sua autoestima. Esse incentivo positivo pode resgatar a vítima da sensação 

de que é um fracasso, isso porque é comum que o indivíduo agredido acabe “absorvendo” a 

negatividade transmitida, repetidamente, pelo bully.  

 O herói da história, com toda a perspicácia, consegue, então, num primeiro momento, 

chamar a atenção da princesa e já alcança um patamar a que nenhum outro pretendente havia 

chegado. A astuta princesa assente ao pedido de João-Trapalhão em assar a gralha e continua 

o diálogo, fazendo-lhe uma nova pergunta: - Mas você tem alguma coisa para assá-la? Eu não 

tenho aqui nem pote nem panela (ANDERSEN, 2004, p.10). E o Trapalhão, que de bobo não 

tem nada, mostra-lhe o tamanco velho, afirmando ser uma panela com alça de estanho e põe a 

gralha morta em cima. A princesa, entretanto, ainda não está totalmente convencida da 

habilidade comunicativa de João-Trapalhão e lhe faz mais uma pergunta: “- Mas o que nós 

temos para o molho?” (ANDERSEN, 2004, p.10). Sem titubear, retruca João-Trapalhão, “- 

Oh! Eu tenho em meu bolso! [...] – Tenho tanto que dá para botar fora” (ANDERSEN, 2004, 

p.10). 

 Com essa rápida resposta, João-Trapalhão ganha, verdadeiramente, a atenção da 

princesa, que exclama: “- Eu gosto disso! [...] – Você sabe dar uma resposta. Sabe usar as 

palavras. Quero-o para meu marido” (ANDERSEN, 2004, p.10). Todavia, a inteligente 

princesa ainda queria fazer um último teste com aquele que viria a ser o seu marido e, na 

intenção de observar a atitude de João-Trapalhão, faz o seguinte discurso:  

 

 [...] Mas você sabe que cada palavra que dissemos, e vamos dizer, é 
anotada para sair no jornal? Olha pra lá! Você vai ver em cada janela três 
escriturários e o seu chefe. O chefe é o pior de todos, pois ele não 
compreende nada perfeitamente (ANDERSEN, 2004, p.10). 
 

 Mas João-Trapalhão, com toda a sua autoconfiança, mais uma vez não se abala e 

usando um punhado do lodo que sobrara, joga-o no rosto do escriturário-chefe que estava, 

junto com os demais escriturários, rindo da situação “Os escriturários riram, gargalharam, [...] 

– Oh! Aqueles cavalheiros lá?! – disse João-Trapalhão. – Devem ser os donos da casa. Por 

isso, eu darei o que tenho de melhor [...]. e atirou o lodo no rosto do escriturário-chefe” 
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(ANDERSEN, 2004, p. 10). Assim, a princesa teve a certeza de que escolhera o marido ideal, 

que, além de saber como usar as palavras, tinha atitude diante dos obstáculos. “Assim João-

Trapalhão tornou-se rei, recebeu uma esposa e uma coroa e sentou-se num trono” 

(ANDERSEN, 2004, p.10). 

 Esse conto, como anunciado no capítulo de estudo metodológico, não se caracteriza 

totalmente como bullying, apesar do desapreço que o pai e os irmãos de João-Trapalhão 

demonstram por ele, isso porque o sagaz herói da história não se incomoda com as críticas de 

seus agressores e, como se viu, para o bullying existir, na relação entre pares, é necessário que 

o agredido se sinta mal diante das provocações e xingamentos. 

  Todavia, é possível suscitar uma discussão sobre o fenômeno bullying já pelo modo 

como o personagem principal é chamado: “João-Trapalhão”, remetendo pejorativamente para 

a forma como este era visto por todos os que o rodeavam.  

Silva (2010), em sua dissertação “A leitura de literatura na escola: por uma educação 

emocional de crianças na Educação Infantil”, cujo objetivo é investigar as contribuições da 

leitura de literatura infantil na problematização das experiências e conflitos emocionais de 

crianças na educação infantil, destaca a identificação de um dos sujeitos da sua pesquisa com 

o conto João-Trapalhão (1837), ao relacionar o apelido recebido pelo personagem com a sua 

própria experiência de ser apelidado de “quatro olhos” pelos colegas de turma. Esse episódio 

se torna interessante por nos apontar para a função dos contos de fada como um espaço de 

projeção, em que o ouvinte se identifica com o personagem e pode refletir sobre a sua 

condição na vida real (BETTELHEIM, 2007).  

Segundo Silva (2010), a leitura e discussão desse conto possibilitaram àquele sujeito a 

coragem de expressar os seus sentimentos em relação ao apelido que tanto o incomodava, 

mostrando aos seus agressores o quanto aquilo lhe fazia mal, o que fez com que esses bullies 

também analisassem os seus atos, resultando num pedido de desculpas coletivo da turma. 

 Essa atitude de reconhecimento dos bullies promoveu a transformação de postura 

daquele aluno que, antes bastante introvertido, passou a expor suas opiniões durante as 

sessões de leitura, acarretando mudança visível em relação sua autoestima. 

   Essa mudança de atitude é reflexo das novas maneiras com que aquele aluno, vítima 

de bullying, passa a enxergar a sua condição, a partir da leitura/discussão do conto em 

questão, visto que o personagem João-Trapalhão, mesmo sendo agredido, apresenta uma 

autoestima positiva, demonstrando saber como se portar diante de cada adversidade e, assim, 

superando-as ao evidenciar as suas qualidades, que refutam, substancialmente, a visão que 

seus irmãos e seu pai tinham dele: a de um “trapalhão”.   
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 Sem dúvida, esse conto permite o debate sobre o modo como o sujeito pode encarar os 

obstáculos, sem esmorecer frente às investidas dos agressores, dando indícios de que, quando 

o sujeito acredita em si, passa a não mais ficar à mercê da opinião dos outros, o que mostra 

que a autoestima está vinculada à visão que o sujeito constrói da sua própria condição, frente 

aqueles que o cercam. 

 O caso apresentado por Silva (2010) em seu trabalho demonstra uma das inúmeras 

maneiras de como o conto pode ser encarado pelos leitores, apontando, na prática, para o 

envolvimento propiciado pela Literatura, que poderá tornar-se um caminho para a reflexão 

sobre conflitos internos que prejudicam a convivência harmônica entre os pares, no ambiente 

escolar.              

 Destacar essa vivência de Silva (2010) é importante para que se venha a entender 

como a discussão sobre os contos pode propiciar, além da identificação com o personagem, a 

construção de estratégias de como se agir frente à prática do bullying, observando a 

necessidade de uma maior acuidade em relação aos seus participantes, especificamente a 

vítima, para a qual se volta o olhar nesta análise.  

Certamente reconstruir a autoestima de alguém não é simples, mas se deve tentar 

evitar a sua destruição, a partir do seu fortalecimento, o que pode ser um caminho mais 

tranquilo a ser seguido. A intenção é que a vítima não perca a ideia de que, como qualquer ser 

humano, tem suas qualidades - afinal ninguém é totalmente mau ou bom, como representado 

nos contos de fada (BETTELHEIM, 2007). É exatamente valorizando o seu lado bom que a 

pessoa poderá vencer os obstáculos criados por seu agressor e encontrar a felicidade em ser o 

que é, assim como fez João-Trapalhão. 

    A confiança é, portanto, uma característica que deve ser motivada na construção da 

identidade da criança e os contos de fada podem vir a ser um instrumento importante nesse 

processo, pois apresenta à criança a ideia de que é possível superar desafios, libertar-se da 

opressão e seguir um caminho feliz. 

 Assim, esse conto leva o leitor a refletir sobre a construção que ele é capaz de fazer da 

sua própria imagem, ou seja, a sua autodeterminação, assim como a postura assumida diante 

das outras pessoas, despertando a consciência de que o modo como se enxerga pode 

influenciar, de forma substancial, as relações que serão estabelecidas no seu convívio social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste estudo sobre como a leitura de contos de fada pode se constituir um 

meio para a reflexão sobre o fenômeno bullying presente na vida de escolares, pôde-se 

constatar que as características inerentes à literatura, como a possibilidade de suscitar no leitor 

momentos de introspecção ao contemplar uma obra literária, revelam o potencial dessa arte 

que, por ter raízes no mundo real, permite ao sujeito desenvolver um outro olhar sobre 

atitudes e comportamentos presentes nesse mundo e que, por vezes, perturbam o convívio 

entre pares, como é o caso do bullying.  

Isto porque, como se viu, a Literatura está repleta de conhecimentos sobre a própria 

vivência humana, permitindo que o leitor saia da sua vida cotidiana e possa experimentar as 

sensações diversas, sem correr riscos, dando-lhe segurança para compartilhar, com a história, 

os seus medos e angústias, na medida que ele percebe que não está sozinho e que as 

personagens também vivenciam conflitos, superados ao final, despertando, assim, a esperança 

de que há a possibilidade de mudança na vida real.  

Assim, quanto mais experiente for o leitor, mais apurado será o seu olhar frente ao que 

está escrito, possibilitando um constante jogo de interlocução, em que o único competidor é o 

próprio leitor, que buscará, a cada leitura, explorar as possibilidades de significação do texto. 

Afinal, nenhuma palavra que compõe uma obra literária é escolhida ao acaso, assemelhando-

se ao minucioso trabalho de uma aranha ao construir sua teia, que tem sua estrutura realizada 

por meio de movimentos precisos e bem delineados. E é justamente o modo como o texto 

literário é escrito que possibilita a realização de inferências, autorizando diversas leituras. 

A Literatura, portanto, permite várias leituras dentro de uma mesma obra e ganha vida 

a partir do olhar do leitor. Dessa forma, é, ao trazer para o momento da leitura seus 

conhecimentos e emoções, que este dá significação ao texto, tornando-se um produtor de 

interpretações.  

Diante dessa constatação, reforça-se a ideia de que os contos de fada selecionados, 

para este trabalho não têm a intenção de discutir o fenômeno bullying, mas permitem essa 

leitura, na medida que trazem, em suas composições, traços de violência entre os seus 

personagens, característica primária desse fenômeno, possibilitando ao leitor realizar 

conexões com a própria vida.  

Doravante, através de uma discussão desencadeada após a leitura da história, 

promovida em sala de aula, o leitor, ainda que inexperiente, poderá alcançar um entendimento 
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mais acurado sobre o texto, a partir da mediação do professor, que conduzirá os pontos a 

serem ressaltados naquela leitura, proporcionando maior interação entre os alunos e o texto.  

O mediador, portanto, tem uma importante tarefa ao utilizar a Literatura como meio 

para se discutir o bullying junto aos alunos, e, para este fim, é necessário, primeiramente, o 

conhecimento sobre o assunto e a preparação para o momento da discussão, pois não há como 

estimular debates pertinentes e valiosos se o professor não estiver envolvido com o trabalho 

ao qual está se propondo e, como se viu, a função do docente vai além do instruir - o que 

requer uma postura ativa deste, frente às necessidades apresentadas por seus alunos, devendo, 

portanto, buscar meios para a resolução de conflitos, que venham a interferir no equilíbrio da 

sala de aula.   

 Acredita-se que, a partir do entendimento sobre a gravidade desse fenômeno, aliado 

com a compreensão do potencial da Literatura para a reflexão sobre essa prática de violência, 

é que se pode vir a desenvolver um trabalho que, de fato, sensibilize esses escolares de forma 

a comprometê-los, coletivamente, para a realização de projetos que venham a minimizar a sua 

incidência dentro do ambiente escolar.  

Por esta razão é que, ao se proceder à realização das análises de contos de fada, o 

propósito era destacar a contribuição da leitura de textos literários, a fim de apresentar às 

crianças e aos jovens as particularidades do bullying, tão disseminado na escola, de modo a 

alertá-los e, ao mesmo tempo, fazê-los refletir sobre as causas e, especialmente, 

consequências da violência entre pares, que pode desencadear sequelas profundas e incuráveis 

em seus participantes. 

As análises desenvolvidas neste estudo sinalizam diretrizes para a realização de 

debates nas salas de aula, a partir da correlação entre a Literatura e o bullying. Para tanto, em 

cada história, foram destacados alguns aspectos do fenômeno bullying em suas diferentes 

facetas, em busca de se vir a traçar um perfil sobre o problema, auxiliando na conscientização 

de todos que compõem a comunidade escolar, o que inclui os pais, responsáveis, a priori, pela 

educação e integridade dos seus filhos. 

O foco dado a cada texto analisado possibilitou a construção de um olhar mais amplo 

em relação ao bullying. Dessa forma, pôde-se desmistificar algumas ideias sobre esse 

fenômeno que não escolhe sexo, etnia ou classe social. Isto porque todos podem ser alvos, 

independentemente de aspectos físicos e, até mesmo, psicológicos.  

O conto A Gata Borralheira (1812) pôde ser analisado considerando-se o padrão 

comum à maior parte das vítimas, em que há a submissão embasada pelo conformismo. Além 
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disto, foi possível dar-se ênfase, nesse conto, às relações de violência entre as meninas, que 

muito diferem do bullying registrado entre os garotos. 

No conto As cegonhas (1838), o problema da violência pôde ser apontado, ao se 

mostrar que a prática do bullying pode gerar graves consequências, como a formação de 

vítimas que, cansadas das agressões sofridas, resolvem atacar. Esta análise possibilitou 

apresentar-se como geralmente se constituem essas vítimas, de maneira a “humanizá-las”, 

construindo um novo olhar sobre elas, tendo em vista que a opção pela vingança não surge de 

uma hora para a outra e nem é gratuita, o que reforça a importância do trabalho de 

intervenção, a fim de se evitarem tragédias em que não há apenas um culpado.  

Em O Patinho Feio (1844), o maior destaque foi dado à questão da autoestima 

desenvolvida pelo personagem principal, a partir da sua crença fortemente influenciada pelo 

julgamento que outros faziam da sua aparência física, analisando, assim, os efeitos que podem 

ser desencadeados a partir de um quadro de baixa autoestima, resultando em doenças como a 

depressão e outras, quase sempre psicossomáticas, o que contribui para aumentar os registros 

de suicídio entre crianças e jovens. 

A história Um-olhinho, Dois-olhinhos, Três-olhinhos (1812) possibilitou a 

compreensão sob um outro parâmetro, quando se trata da violência entre pares, ao se deparar 

com indivíduos “normais”, entendidos como alvos pouco prováveis, que se tornam vítimas 

justamente por serem quem são, demonstrando a diversidade desse tipo de ataque. Além disto, 

pôde ser discutido como o sentimento de inveja torna-se mais evidente, especialmente no 

bullying feminino.  

Por fim, a partir da história João-Trapalhão (1837), foi possível demonstrar que nem 

toda violência consolida a prática de bullying, de modo que os agressores não saem sempre 

vitoriosos, ressaltando que o desenvolvimento da autoconfiança entre crianças e jovens pode 

ser um caminho satisfatório no tratamento dessa prática tão vil.  

Todo o empenho deste estudo foi no sentido de ressaltar que a necessidade de 

conhecimento, discussão e promoção de alternativas para o combate ao bullying pode ser 

atendida a partir do trabalho com textos literários, a exemplo dos textos analisados, de modo a 

se poder desenvolver o entendimento e a conscientização sobre esse tipo de problema, de 

maneira a propor alternativas para a construção de ações que envolvam as crianças/jovens 

através de debates, em que todos - alunos, professores e pais - possam se posicionar e, juntos, 

vislumbrar meios para a mudança de consciência e atitude.            

Foi com essa finalidade que se ampliou, neste estudo, o entendimento sobre as 

particularidades do fenômeno bullying: suas principais características, como identificá-lo, 
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quem são seus participantes e quais são suas ações mais comuns; como se posicionam os pais 

e a própria escola, qual a importância da intervenção dos adultos, quais os sentimentos mais 

comuns de quem vive essa situação e de quem a pratica e o que é possível fazer a fim de 

solucionar o problema. Sem dúvida, disseminar o conhecimento sobre esse fenômeno é o 

marco inicial para a compreensão da gravidade de tal problema e, consequentemente, para a 

tomada de atitudes mais enérgicas e duradouras.  

Assim, pode-se afirmar que o fato de as crianças e jovens estarem em processo de 

formação de caráter/personalidade é um ponto positivo, quando existem ações capazes de 

promover o envolvimento destes na construção de resoluções para o problema. Isto porque o 

comprometimento possibilita mudanças de comportamento, gerando um novo olhar sobre o 

outro. Por isto, a escola, em parceria com os pais, deve estar atenta às alternativas de se 

trabalhar o bullying em sala de aula, como a proposta deste estudo.  

O debate sobre o bullying, hoje, ao ser posto em evidência, proporciona aos seus 

participantes a esperança de que podem mudar sua condição, diferentemente de tempos atrás, 

em que suas vítimas eram obrigadas a aguentar, a duras penas, as agressões, sob a alegação de 

que tudo não passava de brincadeira. Constatou-se que ignorar as investidas do bully não 

resolve o problema e que o silêncio é um agravante para esse tipo de situação, já que a apatia 

do agredido serve de incentivo para a continuidade das agressões e fortalecimento do 

agressor, como se pôde visualizar a partir dos estudos aqui realizados.  

Como se sabe, nem todas as vítimas ou agressores perpetuam, durante toda sua 

existência, a condição de violência vivenciada na juventude, mas nada garante o contrário. 

 Como apresentado neste trabalho, há aqueles que não apenas superaram, como se 

tornaram personalidades conhecidas mundialmente. Todavia, do outro lado, há milhares de 

indivíduos que ainda têm dificuldade em levantar-se todo dia e seguir em frente, pois se 

tornaram pessoas inseguras e, muitas vezes, com verdadeira fobia social. Deste modo, não há 

como esperar o acontecimento dos fatos, apostando numa superação que frequentemente não 

é alcançada. Daí a relevância da busca de alternativas que possam levar às soluções.      

Por esta razão, cada conto trabalhado neste estudo dialoga com a possibilidade de 

transformação, ao apresentar os seus personagens principais como heróis, capazes de 

enfrentar adversidades em prol de uma mudança de vida, em busca de libertação frente à 

opressão vivenciada. Da mesma forma como ocorre nas histórias literárias, as crianças e 

jovens do mundo real deparam-se com obstáculos a serem superados, podendo fazer uso das 

aventuras desses personagens, para catalisar forças e sobrepujar os seus medos mais íntimos.  
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Como se vê, através da própria Literatura, a superação do problema não é uma tarefa 

fácil, pois requer paciência, obstinação e, muitas vezes, perspicácia, características presentes 

nos personagens e que também devem ser adotadas na luta contra o bullying; para isto, deve-

se, primeiramente, acreditar que a condição de submissão imposta não dura para sempre, 

assim como fazem os heróis dos contos de fada. 

As inferências realizadas pelo leitor, ao levar para a leitura aspectos da sua própria 

vida, podem ser importantes para que, assim como os personagens, ele consiga fortalecer as 

suas convicções e propor soluções para as suas próprias angústias. Isto porque o entendimento 

sobre determinadas realidades se torna mais claro quando se pode, também, vislumbrá-las no 

mundo ficcional. Afinal, nesse mundo paralelo, o leitor recebe passe livre para explorar em 

profundidade os ensinamentos inerentes a cada personagem.  

Não há como sair impune ao se entrar no mundo do imaginário, pois o leitor carrega, 

para esse mundo, no momento da leitura, quem ele é, além dos seus sentimentos e emoções, 

encharcando a leitura com as suas expectativas. A partir dessa junção, volta diferente para a 

realidade, em estado de contemplação, o que possibilita a meditação sobre assuntos delicados 

no mundo real. 

Acreditando-se nesse envolvimento promovido pela leitura de textos literários é que se 

realizou este estudo, objetivando demonstrar, através das análises, maneiras de como 

viabilizar-se a relação entre Literatura e bullying, no intuito de atender à necessidade de se 

tratar desse fenômeno. Afinal, sabe-se que não basta punir o agressor para que esse tipo de 

violência acabe entre os escolares, pois tal medida, além de paliativa, pode gerar represálias 

em que as agressões se tornam ainda maiores. Por esta razão é que alternativas que promovam 

a conscientização sobre esse problema devem ser criadas e a Literatura, como se pôde 

observar no decorrer deste trabalho, tem uma enorme contribuição a prestar como meio para a 

inserção de debates em sala de aula. 

  Dito isto, pode-se afirmar que os objetivos traçados neste estudo foram alcançados, 

ao se constatar a possibilidade do trabalho com narrativas literárias como forma de se 

problematizar a prática do bullying. 

Espera-se que este estudo contribua de modo significativo para a formulação de planos 

de ação em que a Literatura esteja em destaque como alternativa para se discutir o fenômeno 

bullying na sala de aula. Colocar essas constatações teóricas em prática é, sem dúvida, um 

passo adiante a ser alcançado e que embasará os nossos futuros projetos de estudo. 
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ANEXO A – A GATA BORRALHEIRA (IRMÃOS GRIMM) 
 

A mulher de um homem rico ficou doente, e quando ela sentiu que seu fim se 
aproximava, chamou sua única filhinha para junto do seu leito e disse: - Filha querida, sê 
devota e boa; então o bom Deus sempre te valerá, e eu olharei por ti lá do céu, e estarei perto 
de ti. 

Então ela fechou os olhos e morreu. 
A moça ia todos os dias para o túmulo da mãe e chorava, e continuava devota e boa. 

Quando o inverno chegou, a neve cobriu o túmulo com um lenço branco, e quando na 
primavera o sol o tirou de novo, o homem casou-se com outra mulher. 

A mulher trouxera consigo para casa duas filhas que eram bonitas de rosto, mas feias 
de coração. E então começou uma época ruim para a pobre enteada. 

 – Essa bobalhona não tem que ficar na sala conosco, - diziam elas. – Quem quer 
comer pão, tem que trabalhar para merecê-lo! Para fora com essa criada! 

Elas lhe tomaram os bonitos vestidos, deram-lhe um avental cinzento para vestir e 
tamancos de pau para calçar. 

– Olhem só para a bela princesa, como está enfeitada! – exclamaram elas, e levaram a 
moça para a cozinha. 

Lá ela tinha que fazer serviços pesados desde a manhã até a noite, levantar-se antes do 
amanhecer, carregar água, acender o fogo, cozinhar e lavar. E ainda por cima as irmãs lhe 
causavam toda a sorte de desgostos, zombavam dela e esparramavam as ervilhas e as lentilhas 
na cinza do borralho, para que ela tivesse de ficar a catá-las e separá-las de novo. À noite, 
cansada de trabalhar, ela não tinha cama, mas tinha que deitar nas cinzas ao lado do fogão. E 
porque ela, por causa disso, parecia sempre empoeirada e suja, elas a chamavam de Gata 
Borralheira. 

Quando certo dia o pai ia viajar para uma feira, perguntou às enteadas o que elas 
queriam que ele lhes trouxesse. 

– Lindos vestidos – disse uma. 
– Pérolas e pedras preciosas – disse a outra. 
– E tu, Gata Borralheira – disse ele –, o que queres ganhar? 
– Pai, o primeiro raminho que no caminho de volta roçar no teu chapéu, quebra-o e 

traze-o para mim. 
Então ele comprou para as duas irmãs lindos vestidos, pérolas e pedras preciosas, e no 

caminho de volta, quando atravessava um mato verde, um ramo de nogueira esbarrou nele e 
arrancou-lhe o chapéu. Então ele quebrou o ramo e levou-o consigo. 

Quando chegou à sua casa, deu às enteadas o que elas lhe pediram, e à Gata 
Borralheira ele entregou o raminho de nogueira. 

Gata Borralheira agradeceu, levou o raminho para o túmulo da sua mãe e plantou-o ali, 
e chorou tanto, que suas lágrimas o molharam e regaram. 

O ramo cresceu e transformou-se numa bela árvore. Gata borralheira ia lá três vezes 
por dia, todos os dias, e chorava e rezava debaixo da árvore, e cada vez que vinha um 
passarinho branco, pousava na árvore, e sempre que Gata Borralheira exprimia um desejo, o 
passarinho lhe jogava o que ela desejara. 

Certa vez aconteceu que o rei deu uma festa que devia durar três dias, e para qual 
todas as moças bonitas do reino foram convidadas, para que seu filho escolhesse uma noiva 
dentre elas. Quando as duas irmãs ouviram que elas também eram convidadas, ficaram alegres 
e contentes, chamaram Gata Borralheira e disseram: 

– Penteia nossos cabelos, escova nossos sapatos e aperta nossos colchetes; nós vamos 
à mostra de noivas no palácio real. 
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Gata Borralheira obedeceu, mas chorou, porque também gostaria de ir ao baile, e 
pediu à madrasta que a deixasse ir. 

– Oh Gata Borralheira – disse ela –, coberta de pó e sujeira queres ir à festa? Não tens 
vestido nem sapatos e queres dançar? 

Mas como a moça não parava de suplicar, ela disse por fim: 
– Derramei uma bacia de lentilhas nas cinzas; se separares as lentilhas em duas horas, 

poderás vir conosco. 
A moça saiu pela porta dos fundos, correu para o jardim e chamou: 
– Pombinhas mansas, rolinhas brancas, todos os passarinhos debaixo do céu, venham 

ajudar-me a catar as lentinhas, as boas no pratinho, as ruins no buchinho. 
 Então vieram voando e entraram pela janela da cozinha duas pombinhas brancas e 
atrás delas as rolinhas, e finalmente todos os passarinhos debaixo do céu entraram ruflando as 
asinhas e pousaram nas cinzas do borralho. E as pombinhas baixaram as cabecinhas e 
começaram, pic-pic-pic, a bicar e a pôr todas as lentilhas boas na bacia. E mal passou uma 
hora, eis que eles terminaram tudo e voaram embora. Então a moça levou a bacia para a 
madrasta, muito contente, pensando que agora poderia ir à festa. 
 Mas a madrasta falou: 
 – Não, Gata Borralheira, tu não tens roupa e não sabes dançar; todo mundo só vai 
caçoar de ti. 
 E quando a moça chorou de novo, ela disse: 
 – Se puderes catar das cinzas e escolher duas bacias de lentilhas em uma hora, então 
poderás vir – e pensou: “Isto ela nunca vai conseguir”. 
 Quando ela derramou as duas bacias de lentilhas nas cinzas, a moça saiu correndo pela 
porta dos fundos para o jardim e chamou: 

– Pombinhas mansas, rolinhas brancas, todos os passarinhos debaixo do céu, venham 
ajudar-me a catar as lentinhas, as boas no pratinho, as ruins no buchinho. 
 Então vieram voando e entraram pela janela da cozinha duas pombinhas brancas e 
atrás delas as rolinhas, e finalmente todos os passarinhos debaixo do céu entraram ruflando as 
asinhas e pousaram nas cinzas do borralho. E as pombinhas baixaram as cabecinhas e 
começaram, pic-pic-pic, e os outros também, pic-pic-pic, a bicar e a pôr todas as lentilhas 
boas na bacia. E antes que passasse meia hora, eles terminaram tudo e voaram todos embora. 
Então a moça levou as bacias para a madrasta, contentíssima, pensando que agora podia ir 
junto com elas para a festa. 
 Mas a malvada mulher falou: 
 – Nada disso vai te adiantar; não virás conosco, porque não tens vestido e não sabes 
dançar; nós ficaríamos com vergonha de ti. 
 E com isso ela virou as costas à moça e saiu apressada junto com suas filhas 
orgulhosas. 
 Quando, então, não estava mais ninguém em casa, Gata Borralheira foi para o túmulo 
da mãe debaixo da nogueira e falou: 
 – Sacode teus ramos, querida nogueira, joga ouro e prata sobre a Borralheira. 
 Então o passarinho jogou-lhe um vestido de outro e prata, e sapatinhos bordados de 
seda e prata. Sem perda de tempo, Gata Borralheira vestiu-se e foi para a festa. As irmãs e a 
madrasta não a reconheceram e pensaram que ela era uma princesa estrangeira, tão linda ela 
estava no seu vestido de ouro. Elas nem pensaram na Gata Borralheira, achando que ela 
estava em casa, na cozinha, catando lentilhas nas cinzas do fogão. 
 O filho do rei veio ao seu encontro, tomou-a pela mão e dançou com ela. Ele não quis, 
dali em diante, dançar com mais ninguém e não soltava a mão da moça, e quando vinha outro 
para convidá-la, ele dizia: 
 – Esta dançarina é minha. 
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 Gata Borralheira dançou até anoitecer, então ela quis ir para casa. Mas o filho do rei 
falou: 
 – Eu vou junto para te acompanhar – pois ele queria ver onde era a casa da bela moça. 
 Ela, porém, escapou dele e se escondeu dentro do pombal. Então o príncipe esperou 
até que chegasse o pai e lhe disse que a moça estranha pulara para dentro do pombal. O velho 
pensou: “Será que não é a Gata Borralheira”?, e tiveram de trazer-lhe a machadinha para ele 
poder rachar o pombal; mas dentro não havia ninguém. 
 Quando a madrasta e suas filhas voltaram, Gata Borralheira estava deitada nas cinzas, 
com suas roupas sujas, e uma pequena lâmpada de azeite ardendo tristonha sobre o fogão – 
pois Gata Borralheira pulara ligeira por detrás do pombal e correra para a nogueira do 
cemitério. Lá ela deixara suas lindas roupas sobre o túmulo, e o passarinho as levara embora; 
e ela voltara para seu borralho, na cozinha, com o seu velho avental cinzento. 
 No dia seguinte, quando a festa recomeçou e os pais e as irmãs já tinham saído, Gata 
Borralheira foi até a nogueira e disse:  
 – Sacode teus ramos, querida nogueira, joga ouro e prata sobre a Borralheira. 
 Então o pássaro jogou-lhe um vestido ainda mais imponente que o da véspera. E 
quando a moça apareceu na festa com aquele vestido, todo o mundo se espantou com a sua 
beleza. O príncipe, porém, já esperava por ela, e tomou-a logo pela mão e só dançou com ela. 
Quando os outros vinham convidá-la, ele dizia: 
 – Esta dançarina é minha. 
 Quando a noite caiu, ela quis ir embora, e o príncipe a seguiu, pois queria ver a casa 
onde ela entraria, mas ela lhe escapou e fugiu para o jardim atrás da casa. Ali havia uma 
árvore grande e formosa, carregada de lindas pêras. Gata Borralheira subiu por entre os 
galhos, ágil como um esquilinho, e o príncipe não sabia onde ela fora parar. 
 Mas ele esperou até que chegasse o pai e lhe disse: 
 – A moça estranha fugiu de mim, e acho que ela pulou na pereira. 
 O pai pensou: “Será que não é a Gata Borralheira?” Mandou buscar a machadinha e 
derrubou a árvore, mas não havia ninguém nela. 
 Quando as outras voltaram, Gata Borralheira estava deitada lá nas cinzas, como 
sempre, porque ela pulara ao chão do outro lado da árvore, devolvera as lindas roupas ao 
pássaro da nogueira, e vestira seu avental cinzento. 
 No terceiro dia, quando os pais e as irmãs já tinham saído, Gata Borralheira voltou 
para o túmulo da mãe e disse à arvorezinha: 
 – Sacode teus ramos, querida nogueira, joga ouro e prata sobre a Borralheira. 
 Desta vez o pássaro lhe jogou um vestido que era tão suntuoso e cintilante como 
nenhum dos anteriores, e os sapatinhos eram de ouro puro. Quando ela chegou à festa naquele 
vestido, todo mundo ficou sem palavras, tal era o espanto. O príncipe só dançou com ela, e 
quando alguém vinha convidá-la, ele dizia: 
 – Esta dançarina é minha.  
 E quando anoiteceu, Gata Borralheira quis ir embora, e o príncipe queria acompanhá-
la, mas ela lhe escapou tão ligeira que ele não conseguiu segui-la. Mas o príncipe usara de 
ardil, mandando untar com piche a escadaria inteira. E então, ao fugir, o sapatinho esquerdo 
da moça ficou grudado num degrau. 
 – O príncipe levantou-o, e era pequenino e gracioso e todo de ouro. No dia seguinte 
ele foi ao seu pai e lhe disse: 
 – Nenhuma outra será minha esposa a não ser aquela em cujo pé couber este sapatinho 
de ouro. 
 Então as duas irmãs ficaram muito contentes, porque tinham pés bonitos. A mais velha 
entrou no quarto e quis experimentar o sapatinho, e sua mãe ficou junto dela. Mas ela não 
conseguiu fazer caber nele o dedão do pé. Então a mãe lhe entregou uma faca e disse: 
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 – Corta fora esse dedão! Quando fores rainha, não precisarás mais andar a pé. 
 A moça decepou o dedo, forçou o pé para entrar no sapatinho, disfarçou a dor e saiu 
ao encontro do príncipe. Então ele a pôs como noiva no seu cavalo e partiu com ela. Mas eles 
tinham que passar pelo túmulo, onde as duas pombinhas estavam pousadas na nogueira, e elas 
cantaram: 
 – Purr-purr, purr-purr, purrinho, / Sangue no sapatinho, não cabe no seu pé, / A noiva 
esta não é. 
 Então o príncipe olhou para o pé e viu o sangue escorrendo. Ele fez o cavalo dar meia-
volta, devolveu a falsa noiva à casa e disse que ela não era a certa, e que a outra irmã provasse 
o sapato. Então esta entrou no quarto, e conseguiu enfiar os dedos do pé, mas o calcanhar era 
grande demais. Então a mãe lhe entregou uma faca e disse: 
 – Corta fora um pedaço do calcanhar! Quando fores rainha, não precisarás mais andar 
a pé. 
 A moça decepou um pedaço do calcanhar, forçou o pé no sapato, disfarçou a dor e saiu 
ao encontro do príncipe. Então ele a pôs no seu cavalo como sua noiva e partiu com ela. Mas 
eles passaram pela nogueira, lá estavam as duas pombinhas, que cantaram: 
 – Purr-purr, purr-purr, purrinho, / Sangue no sapatinho, não cabe no seu pé, / A noiva 
esta não é. 
 Então o príncipe olhou de novo para o seu pé e viu o sangue escapando e subindo pela 
meia branca, toda vermelha. Então ele fez o cavalo voltar e devolveu a falsa noiva à sua casa. 
 – Esta não é a certa – disse ele –, a senhora não tem outra filha? 
 – Não – disse o marido –; só da minha esposa falecida temos aqui uma pequena e 
insignificante Gata Borralheira; não é possível ser ela a noiva. 
 O príncipe disse que a mandassem subir, mas a madrasta respondeu: 
 – Oh, não, a moça é muito sujinha, ela não pode se mostrar a ninguém. 
 Mas ele queria vê-la de qualquer forma, e tiveram que chamar a Gata Borralheira. 
Então ela lavou as mãos e o rosto, apareceu e curvou-se diante do filho do rei, que lhe 
estendeu o sapatinho de ouro. 
 Ali ela sentou-se sobre o banquinho, tirou o pé do pesado tamanco de madeira e 
enfiou-o no sapatinho, que se adaptou com perfeição. E quando ela se levantou, o príncipe a 
fitou no rosto, reconheceu a bela moça que dançara com ele, e exclamou: 
 – Esta é a noiva verdadeira! 
 A madrasta e as duas irmãs se assustaram e empalideceram de raiva. Ele, porém, pôs a 
Gata Borralheira sobre o seu cavalo e partiu com ela. 
 E quando eles passaram pela nogueira, as duas pombinhas brancas arrulharam: 
 – Purr-purr, purr-purr, purrinho, / Sem sangue no sapatinho, que coube no seu pé, / A 
noiva é esta, é. 
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ANEXO B – AS CEGONHAS (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) 
 

Na última casa de uma pequena vila, havia um ninho de cegonha. Mamãe Cegonha 
ficava no ninho, com seus quatro filhotes pequenos. Estes punham a cabeça de fora, 
mostrando o pequenino bico preto, que ainda não se tornara vermelho. Pouco adiante, no alto 
da cumeeira, rijo e importante, perfilava-se Papai Cegonha. Encolhera a perna, e estava 
imóvel numa perna só, para que seu trabalho de montar guarda ao ninho não fosse fácil 
demais. Mantinha-se tão imóvel que parecia talhado em madeira. 

“Devem tomar-nos por família muito distinta”, ponderava ele, “ao verem que minha 
mulher tem sentinela junto ao ninho, pois ninguém pode saber que sou o marido dela. 
Certamente, todos imaginam que tenho ordem de ficar de guarda. É tão imponente...” E 
continuou firme, numa perna só. 

Embaixo, na rua, brincava todo um bando de crianças. Quando viram as cegonhas, um 
dos meninos, mais atrevido, cantou acompanhado depois por todos, os velhos versos sobre as 
cegonhas. Mas cantavam-nos à moda deles: 

 
Oh, cegonha, cegonhinha, 
Voa para tua casinha! 
Tua mulher está sozinha. 
De quatro filhos taludos  
Tem ela que cuidar. 
Um será enforcado, 
O outro trancafiado, 
O terceiro queimado.  
O quarto bem sei que triste fim terá... 
 
– Escuta! Ouve o que cantam os meninos! – disseram os pequeninos filhotes. – Dizem 

que vamos ser enforcados e queimados... 
– Não deveis importar-vos com isso – disse a mãe. – Coisas assim, quando não se 

escuta, não fazem mal nenhum. 
Mas os meninos continuavam a cantar, e apontavam com os dedos as cegonhas. 

Somente um, entre eles, chamado Pedro, disse que dava pena caçoar assim dos pobres 
animais, e não quis tomar parte da brincadeira. 

A mãe cegonha consolou os filhos. 
– Não vos importeis com isso – disse ela – Vede como o vosso pai está quieto, de pé 

numa perna só, ainda por cima. 
– Estamos com muito medo – disseram os filhotes. 
E enfiaram a cabeça bem no fundo do ninho. 
No dia seguinte, quando as crianças de novo se reuniram para brincar, e viram as 

cegonhas, recomeçaram sua cantiga: 
 
Um será enforcado, 
O outro trancafiado... 
 
– Seremos enforcados e queimados? – perguntaram os filhotes. 
– Claro que não! – disse a mãe. – Aprendereis a voar, eu os treinarei para isso. Iremos 

ao prado visitar as rãs, que se inclinam na água, quando nós chegamos, e cantam: “Coá, Coá!” 
Depois nós as comemos , o que é o melhor da festa. 

– E depois? 
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– Depois reúnem-se as cegonhas de todo o país e começam as manobras no outono. Aí 
deve-se saber voar muito bem. Isso é muito importante, pois o general mata com o bico quem 
não souber voar. Por isso, tratei de aprender alguma coisa quando começarem os exercícios. 

– Pois então seremos de fato castigados, como disseram os meninos. Ouve, eles o 
dizem de novo! 

– Ouvi o que eu digo, e não o que eles dizem – censurou a mãe. – Depois da grande 
manobra, voaremos para as terras quentes, muito, muito longe daqui, por sobre as montanhas 
e florestas. Voaremos para o Egito, onde existem casas triangulares, de pedra, que vão até as 
nuvens, e são chamadas de pirâmides. São mais velhas do que o pode imaginar qualquer 
cegonha. Ali há um rio que transborda, transformando a terra em lama. Anda-se no lodo, 
comendo rãs. 

– Ah! – exclamaram todos os filhotes. 
– Pois é! É maravilhoso! Não se faz outra coisa senão comer o dia inteiro, e enquanto 

nós, ali, passamos bem, aqui na terra não há uma folha verde nas árvores. Aqui faz então tanto 
frio, que as nuvens se congelam, quebra-se em pedacinhos, e caem, em pequenos fragmentos 
brancos. 

Ela falava na neve, não sabia explicá-lo de modo mais claro. 
– E os meninos maus? Também congelam e se quebram em pedacinhos? – 

perguntaram os filhotes de cegonha. 
– Não, não se quebram em pedacinhos, mas pouco falta para isso! Ficam presos dentro 

do quarto escuro, e não podem fazer nada, enquanto vós podeis voar para terras estranhas, 
onde há flores e sol quente. 

Passou-se algum tempo. Os filhotes já estavam tão grandes que podiam ficar de pé no 
ninho e olhar ao redor, para longe. O papai cegonha trazia todos os dias as mais bonitas rãs, 
pequenas cobras-d’água e quantas petisqueiras de cegonha conseguia encontrar. E como era 
engraçado o velho fazendo artes para os filhotes! Virava a cabeça até deitá-la em cima da 
cauda, matraqueava com o bico e contava histórias aos pequenos, todas elas histórias do brejo. 

– Ireis agora aprender a voar! – declarou um belo dia mamãe cegonha. 
Os quatro filhotes tiveram de sair para a cumeeira. Como estavam bambos! Batiam as 

asas, para se equilibrar, e ainda assim quase caíam do telhado. 
– Olhai bem para mim! – disse a mãe. – É assim que deveis manter a cabeça! Assim! 

E as pernas se firmam assim, olhai! Um, dois! Um, dois! É isso que vos irá ajudar a ir adiante 
no mundo! 

Ela alçava-se num curto vôo, e os filhotes, querendo imitá-la, davam um pulinho 
curto, desajeitado – e bumba! Lá iam para o chão. Eram pesados demais. 

– Não quero voar! – declarou um deles, encafuando-se no ninho. – Nem me importa se 
vou para as terras quentes, ou não! E pronto! 

– Então queres morrer de frio aqui, quando vier o inverno, não é? Queres que os 
meninos venham e te enforquem, te queimem e te assem no espeto? Vou chamar os meninos, 
espera aí! 

– Não, não! – disse o filhote, e tornou a saltitar na cumeeira, como os outros. 
No terceiro dia, já sabiam voar um pouco, e pensavam que podiam pairar no ar. 

Tentaram fazê-lo – e bumba! Lá vinha um bom tombo. Tinham que bater asas de novo para 
reaver o equilíbrio... 

Os meninos vieram descendo a rua, cantando os versos conhecidos: 
 
Oh cegonha, cegonhinha! 
 
– Vamos descer e furar-lhes os olhos a bicadas? – propuseram os filhotes. 
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– Nada disso! – interveio a mãe. – Ouvi o que eu digo, é muito mais importante! Um, 
dois, três! Vamos voar mais alto! Um, dois, três! À esquerda, em roda na chaminé! Muito 
bem! Essa última batida de asas foi certinha. Assim, já amanhã poderei levá-los ao brejo 
comigo. Lá estarão várias boas famílias de cegonhas, com os seus filhos. Quero que os meus 
sejam mais bonitos e saibam se portar direitinho, pois é o que causa boa impressão e torna a 
pessoa respeitada. 

– Mas então nunca poderemos nos vingar dos maus meninos? – perguntaram os 
filhotes de cegonha. 

– Deixai-os gritar o que quiserem! Voareis para as nuvens, ireis à terra das pirâmides, 
enquanto eles estarão passando frio, sem ter uma folha verde nem uma doce maçã! 

– Mas havemos de nos vingar! – sussurraram uns aos outros, e voltaram aos 
exercícios. 

Entre os meninos da rua, o pior, o que mais cantava os versos zombeteiros era o menor 
deles: não teria mais de seis anos. Os filhotes de cegonha, porém, acreditavam que o menino 
tivesse cem anos, por ser ele maior que a mãe e o pai deles, cegonha. Que sabiam eles sobre a 
idade das crianças e da de gente grande? Toda a vingança dos filhotes ia desencadear-se 
contra aquele menino que começara, e que continuava, sem parar, a cantar os versinhos. Os 
filhotes de cegonha estavam muito irritados e, à medida que iam crescendo, estavam cada vez 
menos dispostos a tolerar aquilo. Por último, a mãe não teve outro remédio senão prometer-
lhes que iam poder vingar-se, mas não antes do derradeiro dia em que estivessem na terra. 

– Primeiro veremos como vos portareis na grande manobra. Se vos sairdes mal, 
fazendo com que o general meta o bico no peito, os meninos tiveram razão, de certo modo. 
Vamos ver! 

– Pois verás! – disseram os filhotes, e se esforçaram mais ainda nos exercícios. 
Treinavam todos os dias, realizando vôos tão leves e graciosos, que dava gosto de ver. 
Chegou o outono. Todas as cegonhas começaram a reunir-se para voarem rumo às 

terras quentes, onde costumavam permanecer, enquanto nós, aqui, temos inverno. Que grande 
manobra! Tinham de voar sobre as florestas e cidades, só para ver se voavam bem, pois iam 
partir para uma longa viagem. Os filhotes faziam tudo tão bem feito, que eram fartamente 
recompensados com rãs e cobras. Era o melhor prêmio, e comiam a valer rãs e cobrinhas. 

– Agora vamos vingar-nos – disseram. 
– Como não! – disse a mãe. – Já imaginei a vingança acertada. Conheço o lago onde 

ficam todas as crianças pequeninas até que a cegonha as venha buscar e levá-las aos pais. As 
bonitas criancinhas dormem e sonham – sonhos tão maravilhosos como nunca mais chegarão 
a ter. Todos os pais querem muito ter uma criancinha dessas e todas as crianças querem ter 
uma irmã ou um irmão como elas. Vamos agora voar até o lago, vamos buscar uma criança 
para cada um dos meninos que não cantaram a cantiga zombeteira, escarnecendo das 
cegonhas. Os meninos maus, que cantaram, não receberão nada. 

– Mas aquele que começou a cantiga, aquele menino mau, perverso? – gritaram os 
filhotes de cegonha. – Que faremos com ele? 

No lago há uma criancinha morta. Morreu de tanto sonhar. Vamos buscá-la e levá-la 
ao menino mau, que terá de chorar por lhe termos trazido um irmãozinho morto. Mas não 
esquecestes, com certeza, o menino bom, o que disse que é pena zombar dos animais. A este 
levaremos um irmão e uma irmã, o como o nome dele é Peter, sereis todos chamados Peter. 

E assim foi feito. Todas as cegonhas foram chamadas de Peter, nome que conservam 
até hoje.   
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ANEXO C – O PATINHO FEIO (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) 
 

 
É tão linda a vida lá fora, no campo. Era verão, o trigal estava amarelo, a aveia ainda 

verdejava, e o feno estava empilhado em medas no vasto prado verde. Por lá a cegonha 
passeava suas compridas pernas vermelhas, e falava egípcio, língua que aprendera da mãe. Ao 
redor dos campos erguiam-se grandes florestas, que ocultavam lagos tranqüilos. Era deveras 
bonito lá fora, no campo. 

Banhada de sol, cercada de canais profundos, havia uma velha herdade. Dos seus 
muros desciam até a água grandes folhas de labaça, tão altas que crianças pequenas podiam 
ficar de pé, embaixo das maiores delas. Formavam densa folhagem, emaranhada como a de 
uma mata de verdade. Ali a pata fizera seu ninho e estava deitada sobre os ovos. Devia chocá-
los até saírem os patinhos, mas já estava quase aborrecida daquilo, pois demorava tanto e ela 
raramente recebia uma visita. As outras patas preferiam nadar pelos canais a subir até lá e 
ficarem acocoradas embaixo de uma folha de labaça, para baterem um papo com ela. 

Finalmente, um ovo depois do outro começou a mexer-se. 
– Piu-piu! – diziam os ovos. 
Todas as gemas haviam-se tornado vivas e botavam a cabeça de fora. 
– Vamos, vamos! – dizia a pata, e os filhotes iam saindo o mais depressa que podiam. 
Espiavam para todos os lados, sob as folhas verdes, e a mãe deixava-os olhar quanto 

quisessem, pois a cor verde faz bem aos olhos. 
– Como o mundo é grande! – disseram os filhotes. 
Agora sim, tinham muito mais espaço do que dentro do ovo. 
– E vocês pensam que isso é todo o mundo! – disse a mãe. 
E explicou: 
– O mundo meus caros filhos, estende-se para muito além do quintal, até o campo do 

padre, onde também eu nunca estive ainda. Espero que já estejam todos fora dos ovos – e 
ergueu-se para verificar. – Não, não saíram todos. O ovo maior ainda está inteiro. Como 
demora, safa! Já ando cheia disso... 

E tornou a deitar-se. 
  – Então? Como vai a coisa? – perguntou-lhe uma velha pata, que veio fazer uma 
visita. 
 – Um ovo está demorando demais... – disse a pata choca. – Não há meio de se quebrar. 
Mas vais ver os outros. São os patinhos mais bonitos que já vi! Parecem-se todos com o pai, o 
maganão, que nem aqui aparece, para me visitar. 
 – Deixa-me ver o ovo que não quer quebrar-se – disse a pata velha. – Deve ser um ovo 
de peru. Já fui lograda assim uma vez. Foi uma luta, uma trabalheira que só vendo! Os 
filhotes tinham medo de água, sabes? Não consegui fazê-los entrar no lago. Eu chamava, 
gritava, e nada. Deixa-me ver o ovo. Sim, é ovo de peru. Larga-o aí e ensina os outros filhotes 
a nadar. 
 – Vou ficar ainda um pouquinho em cima dele – disse a outra pata. – Se já fiquei até 
agora, posso ficar mais uns dias. 
 – Tu é que sabes! – disse a velha pata, e foi-se embora. 
 Afinal p ovo grande partiu-se. 
 – Piu-piu! – piou o filhote, saindo fora da casca. 
 Era taludo e feio. A pata olhou-o bem. 
 – Patinho enorme, este! – disse ela. – E é diferente de todos os outros. Mas isso não 
pode ser pinto de peru, nunca! Enfim, é o que vamos ver. Para a água ele vai, ainda que eu 
mesma tenha que forçá-lo a pontapés. 
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 No dia seguinte o tempo foi magnífico. O sol batia em cheio nas verdejantes folhas de 
labaça. A pata apareceu no canal com toda a sua família. De um salto atirou-se à água, e pôs-
se a chamar os patinhos. Um após outro, em pulos desajeitados, os pequenos patos entraram 
na água. A água cobria-lhes a cabeça, mas logo eles emergiam de novo, e boiavam que era 
uma beleza. As perninhas mexiam-se por si, e todos nadavam, até o filhote pardo e feio. 
 – Não, não é peru! – decidiu a mãe. – Vejam como ele usa as pernas direitinho, como 
ergue a cabeça. É meu filho, sim! Olhando-se bem para ele, vê-se que é até muito bonito. E 
agora vamos, meus filhos! Vou mostrar o mundo a vocês e apresentá-los no quintal. Mas 
fiquem bem perto de mim, para que ninguém os pise. E cuidado com o gato! 
 Entraram no quintal dos patos. Lá dentro havia um tremendo barulho. Duas famílias 
brigavam por causa de uma cabeça de enguia, que acabou caindo na unha do gato. 
 – Vejam só! Assim é o mundo! – disse a mãe aos patinhos, lambendo o bico, pois 
também ela teria gostado de apanhar a cabeça da enguia. – Agora usem as pernas – 
acrescentou. – Tratem de andar. E inclinem a cabeça para aquela pata velha, ali do outro lado. 
Ela é a mais nobre de todas nós. Tem sangue espanhol, e por isso é tão importante. Ela tem 
um pano vermelho na perna, estão vendo? É o que há de mais nobre. É a distinção máxima 
que se pode dar a qualquer pato: significa que não querem separar-se dela e que ela tem de ser 
reconhecida pelos bichos e pela gente. E agora vamos andar, sem encolher as pernas. Um 
patinho bem educado abre bem as pernas, como o pai e a mãe. Assim! Agora mexam o 
pescoço e digam: “Qué-qué-qué...” 
 E assim fizeram os patinhos. Os outros patos ao redor, vendo o bando, criticaram em 
voz alta. 
 – Vejam só! – diziam. – Vamos ter mais essa turma toda aqui dentro. Com se já não 
fôssemos gente de sobra. E olhem como é feio aquele patinho! Esse não vamos tolerar! 
 Dito e feito. Uma pata voou para a ninhada e bicou a cabeça do patinho feio. 
 – Deixa-o em paz! – protestou a mãe. – Ele não faz mal a ninguém. 
 – Sim. Mas é muito grande e esquisito – disse a pata que o bicara. – E isso é quanto 
basta! 
 – Que lindos são os meninos da mamãe! – disse a velha pata que tinha o pano na 
perna. – São todos bonitos, menos aquele ali, que não saiu bem. Gostaria que a amiga desse 
um jeito nele. 
 – Não há mais jeito a dar, madame – disse a mãe dos patinhos. – Ele não é bonito, mas 
tem um bom gênio e nada tão bem como qualquer um dos outros. Se quer que o diga, nada até 
um pouco melhor. Com o crescimento, creio, ele se tornará mais bonito. Pode ser também que 
com o tempo ele se torne um pouco menor. Ele esteve tempo demais dentro de um ovo, e por 
isso não saiu com boa estampa. 
 E a pata afagou-o e catou-lhe a nuca com o bico. 
 – Além disso – acrescentou – é um pato macho e aí não importa tanto. Creio que será 
bem forte e irá adiante. 
 – Os outros patinhos são uma gracinha – disse a pata velha. – Enfim, estejam à 
vontade. Estão em sua casa. Se acharem uma cabeça de enguia, não façam cerimônia. 
 Todos puseram-se à vontade. 
 Mas o pobre patinho feio, nascido por último, era bicado, empurrado e escarnecido. 
Não só os patos, mas também as galinhas o maltratavam a valer.    
 – Ele é grande demais! – diziam todos. 
 O peru macho, que nascera com esporas, e por isso se julgava o imperador, inchou-se 
todo, como um navio com velas enfunadas, e avançou para o patinho. Resmungou, e ficou 
com a cabeça toda vermelha. O patinho, coitado, não sabia para onde ir nem onde ficar, triste 
e desesperado por ser tão feio e vítima das zombarias de todo o galinheiro. 
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 Foi assim no primeiro dia, e daí por diante foi ficando cada vez pior. O pobrezinho era 
perseguido por todos. Até os irmãos eram maus para ele. 
 – Tomara que o gato te pegue, bicho feioso! – diziam a cada instante. 
 – Tomara eu não te ver mais! – dizia a mãe. 
 Os patos o bicavam, as galinhas o beliscavam, e a moça encarregada de alimentá-los 
dava-lhe pontapés. 
 Aflito, o patinho fugiu, correndo, e voou por cima a cerca. Lá fora, nas moitas, os 
passarinhos levantaram vôo, assustados. “Deve ser porque sou tão feio” pensou o patinho, e 
fechou os olhos. Continuando a fugir, chegou ao grande pântano onde moravam as marrecas 
selvagens. Ali ficou a noite inteira, triste e cansado. 
 Pela manhã, ao levantar vôo, as marrecas viram o novo companheiro. 
 – Quem és tu? – perguntaram. 
 O patinho virou-se para todos os lados, cumprimentando humildemente. 
 – És um bocado feio! – disseram as marrecas. – Mas isso a nós pouco importa, desde 
que não te cases com gente da nossa família. 
 Coitado! Estava mesmo pensando em casar! Mas que o deixassem em paz, entre os 
juncos, bebendo água do brejo. 
 Ficou ali dois dias inteiros, quando vieram dois gansos selvagens, machos, saídos do 
ovo havia pouco tempo, e por isso muito estabanados. 
 – Escuta aqui, camarada – disse um deles – És tão feio que até gosto de ti. Queres vir 
conosco e ser ave de arribação? Em outro pântano, bem perto daqui, há umas gansas jovens e 
bonitas. És capaz de ter sorte com elas, de tão feio que és! 
 – Pum-pum! – soou naquele momento em cima deles. 
 Os dois gansos selvagens caíram mortos entre os juncos e a água tingiu-se de 
vermelho. 
 – Pum-pum! 
 Novos tiros ecoaram, e bandos inteiros de gansos selvagens saíram voando. Era grande 
a caçada. Os caçadores estavam de tocaia no pântano. Alguns estavam trepados nas árvores 
que estendiam os galhos sobre a água. A fumaça azulada dos tiros elevou-se em nuvens, por 
entre as árvores copadas, e pairou sobre o pântano. Os cães de caça vieram varando o lodo, o 
junco e os bambus deitaram-se para todos os lados. Apavorado, o pobre patinho meteu a 
cabeça embaixo da asa. Um cão enorme, terrível, parou bem perto dele, com a língua 
pendendo fora da boca e um brilho feroz nos olhos. Escancarou a goela para o patinho, 
mostrando os dentes agudos e... afastou-se de novo sem atacá-lo. 
 – Graças a Deus! – gemeu o patinho. – Sou tão feio que nem o cachorro me quis 
morder. 
 Ficou deitado, imóvel, enquanto um tiro ecoava depois do outro, e as balas zuniam por 
entre os juncos. 
 Só muito mais tarde tudo sossegou. Mas o pobre patinho ainda assim não se arriscou a 
sair do lugar. Esperou várias horas, depois olhou bem ao redor, e saiu às pressas, por fim, do 
pântano, correndo o mais que podia. Atravessou campos e prados. Ventava tanto que ele 
quase não conseguia sair do lugar. 
 A noitinha chegou ele a um humilde casebre de um camponês pobre. De tão estragado 
o casebre, não sabia por onde entrar, e por isso ficava de pé. O vendaval soprava com tanta 
fúria ao redor do patinho, que ele teve de sentar-se na cauda para oferecer resistência. A força 
do vendo aumentava sempre. Aí ele notou que a porta da cabana se desprendera de um dos 
gonzos, e pendia, tão torta, que dava passagem para ele se esgueirar até o interior dela. Foi o 
que ele fez.  

Morava ali uma velha com um gato e uma galinha. O gato chamava-se Janota, sabia 
arquear as costas e ronronar, sabia até faiscar os olhos, quando se lhe afagava os pelos. A 
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galinha tinha pernas muito pequenas e baixas, e por isso era chamada Nanica. Era boa 
poedeira, e a mulher a estimava como a um filho. 

Pela manhã logo deram com o patinho estranho. O gato começou a ronronar e a 
galinha a cacarejar. 

– O quê? – disse a mulher, olhando ao redor. Mas não enxergava bem, e pensou que 
fosse uma pata gorda que estivesse perdida por ali. – Estou com sorte – acrescentou. – Vou ter 
ovos de pato. Contando que não seja um macho. . . É o que vamos ver. 

E o patinho foi admitido, como experiência, por três semanas. Mas nada de ovos. O 
gato era o dono da casa e a galinha a dona. “Nós e o mundo”, costumavam sempre dizer, 
certos de que eram a metade dele, e a melhor metade, ainda por cima. O patinho achou que 
também se podia ter outra opinião, com o que a galinha não concordou. 

– Sabes pôr ovos?  - perguntou ela. 
– Não. 
– Então cala a boca! 
– Sabes arquear as costas, ronronar, e faiscar os olhos? – perguntou o gato. 
– Não. 
– Então não podes dar opinião em conversa de gente grande. 
O patinho meteu-se num canto, acabrunhado. Pensou no ar livre e no Sol. Sentiu um 

estranho desejo de flutuar na água. Por fim, não mais resistiu, e teve de confiar à galinha seus 
anseios. 

– Sai-te com cada idéia! – retrucou a galinha. – Não tens o que fazer. Por isso vens 
com essas idéias malucas. Põe ovos ou faz ronrom, que isso passa! 

– Mas é tão bom boiar na água! É tão gostoso mergulhar até o fundo, e ter água acima 
da cabeça! 

– Deve ser um grande prazer! – disse a galinha. – Estás louco, isso sim. Pergunta ao 
gato, que é o sujeito mais inteligente que conheço, se ele gostar de boiar ou de mergulhar. De 
mim nem quero falar. Pergunta até à nossa patroa, a velha. Não há ninguém no mundo mais 
inteligente do que ela. Achas que ela tem vontade de boiar ou de ter água por cima da cabeça? 

– Vocês não me entendem! – disse o patinho. 
– Se nós não te entendemos, quem irá então te entender? Não vais querer ser mais 

inteligente que a patroa e o gato, para não falar de mim! Não te metas a sabido, guri! Dá 
graças a Deus por todo o bem que te foi feito! Não vieste a um quarto quente, para a 
companhia de gente da qual podes aprender alguma coisa? Mas és um idiota metido a besta; e 
nem tem graça falar contigo! Em mim podes crer: só quero o teu próprio bem. Digo-te coisas 
desagradáveis e é por elas que se conhecem os verdadeiros amigos. Trata logo de pôr ovos ou 
aprende a ronronar ou a faiscar os olhos. 

– Creio que vou sair pelo mundo afora – disse o patinho. 
– Pois vai! – respondeu a galinha. 
E o patinho feio foi-se embora. Boiou e mergulhou, mas todos os animais o 

desprezavam por sua feiura. 
Chegou o outono. Na mata as folhas se tingiram de amarelo e marrom. O vento pegava 

nelas, fazendo-as dançar. No espaço havia indícios de frio. As nuvens pairavam, baixas e 
pesadas, cheias de granizo e de neve. Empoleirado na cerca, o corvo grasnava de frio. Só de 
pensar no inverno já se sentia a alma enregelada. O pobre patinho passava muito mal. Certo 
dia, à hora do crepúsculo, saiu da mata todo um bando de grandes e garridas aves. O patinho 
nunca vira antes aves tão lindas. Eram de um branco brilhante, com longo pescoço delgado e 
flexível. Eram cisnes. Soltaram gritos muito estranhos, abriram as longas e esplêndidas asas, e  
partiram da região fria, em busca de paragens mais quentes, de grandes lagos. Foram subindo, 
foram subindo, cada vez mais alto. Vendo-as, o patinho feio sentiu algo estranho. Virou-se na 
água, como uma roda, esticando o pescoço, bem alto, na ânsia de vê-las melhor, e soltou um 
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grito tão agudo e esquisito que ele próprio se assustou. Não lhe saíam da cabeça as 
maravilhosas aves, as aves felizes. Quando desapareceram ao longe, quando delas não havia 
mais o menor vestígio no céu, ele mergulhou até o fundo. Quando tornou a subir à tona, 
estava fora de si. Não sabia o nome daquelas aves, nem para onde voavam, mas apesar disso 
gostava delas como nunca antes gostara de ninguém. Não sentiu inveja. Como poderia ter 
ousado desejar para si uma tal delícia, ele que já se teria dado por muito feliz se os patos o 
tivessem tolerado em sua companhia, pobre bichinho feio? 

O inverno chegou, muito, muito frio. O patinho era obrigado a nadar constantemente 
para evitar que a água congelasse de todo. Casa noite, porém o espaço em que ele nadava ia-
se tornando menor. O frio era tal que a crosta de gelo estalava. O patinho teve de mover 
continuamente os pés, para que a água não endurecesse ao seu redor. Mas, por fim, a fadiga o 
venceu e ele ficou imóvel, preso dentro do gelo. 

Pela manhã bem cedo um camponês passou por ali e viu-o. Aproximou-se e quebrou o 
gelo com o tamanco, libertou o patinho e levou-o para casa, dando-o de presente à sua mulher. 
Dentro de casa o patinho reanimou-se. 

As crianças queria brincar com ele, mas ele, pensando que lhe queriam fazer mal, 
assustou-se, fugiu e foi cair direitinho no latão do leite, derramando todo o conteúdo no 
quarto. A mulher gritou e bateu as mãos; e o patinho, mais assustado ainda, voou, e caiu no 
tacho da manteiga, e depois na barrica de farinha de trigo, de onde tornou a sair, mas de que 
jeito! Ficou com um aspecto horrível! A mulher gritou e procurou atingi-lo com o tenaz do 
fogão. As crianças corriam, caíam umas em cima das outras, no afã de caçar o patinho, e riam 
e gritavam. Por felicidade, a porta estava aberta, e por ela o patinho saiu e foi ocultar-se entre 
uns arbustos, na neve caída à noite, e ali ficou deitado, inerte. 

Seria demasiado triste contar todas as misérias e privações pelas quais o patinho teve 
de passar durante o rigoroso inverno. Quando de novo o sol começou a aquecer a terra, 
encontrou-o deitado no pântano, entre os juncos. As cotovias cantavam e a primavera 
começava, linda e radiante. 

  Num ímpeto, ele abriu as asas, que fizeram maior rumor que antes, e o carregavam, 
potentes, para longe. Antes que ele mesmo o soubesse, achava-se num grande pomar, onde as    
macieiras estavam em flor e o fragrante lilás pendia, em longos ramos verdejantes, sobre a 
água dos sinuosos canais. Ali tudo era delicioso e primaveril. Da mata saíram três formosos 
cisnes brancos, ruflando as penas, flutuando, leves e ligeiros, sobre a água. O patinho 
reconheceu as formosas aves e sentiu-se tomado de uma estranha melancolia. 

– Vou até lá; ao encontro daquelas aves reais. Irão matar-me de bicadas porque eu, tão 
feio, me atrevo a aproximar-me delas. Mas não me importo. Melhor ser morto por elas que ser 
bicado pelos patos, pelas galinhas, ou tratado a pontapés pela moça que cuida do galinheiro, 
ou ainda sofrer miséria no inverno! 

E voou para a água, nadando em direção aos formosos cisnes, que o viram e lhe 
vieram, céleres, ao encontro. 

– Matai-me, se quiserdes! – disse ele. 
E curvou a cabeça para baixo, para a água, à espera da morte. Mas. . . Que viu ele na 

água cristalina? Era a sua própria imagem, refletida ali. Mas não era a de um pato, de um 
pardo e feio pato. Era um cisne que ele via no espelho da água. 

Não importa ter nascido num galinheiro, entre patos, quando se saiu de um ovo de 
cisne. 

Sentiu-se até satisfeito com as angústias e adversidades sofridas. Sentia agora a 
ventura, as maravilhas que o aguardavam. E os grandes cisnes nadaram ao redor dele, 
afagando-o com o bico. 

No jardim apareceram crianças, que atiraram pão e grãos de farinha à água. 
– Há um cisne novo! – gritou a menor das crianças. 
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– Sim, veio um novo – repetiram as outras, jubilosas. 
Bateram palmas e dançaram ao redor, correram a chamar os pais. Pães e bolos foram 

atirados à água. 
– O novo é o mais bonito – diziam todos. – Tão jovem e belo! 
Também os cisnes mais velhos inclinavam-se ante o mais novo deles. 
Ele ficou embaraçado, e escondeu a cabeça nas asas, sem saber o que fazer. Sentiu-se 

muito, muito feliz, mas não ficou vaidoso nem soberbo, pois um bom coração nunca se torna 
soberbo. Pensou no quanto fora perseguido e escarnecido, e ouvia agora todos dizerem que 
ele era o amis lindo entre todas as aves lindas. Os arbustos de lilás inclinavam os ramos sobre 
a água, e o Sol brilhava, cálido amigo. Ruflando as penas e curvando o gracioso pescoço, o 
cisne exultava intimamente: 

– Nunca sonhei tanta felicidade quando eu era um patinho feio!   
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ANEXO D – UM-OLHINHO, DOIS-OLHINHOS, TRÊS-OLHINHOS (IRMÃOS 
GRIMM) 

 
 

Era uma vez uma mulher que tinha três filhas. A mais velha chamava-se Um-olhinho, 
porque tinha um único olho bem no meio da testa; a do meio chamava-se Dois-olhinhos, 
porque tinha dois olhos como as outras pessoas; e a mais nova chamava-se Três-olhinhos, 
porque tinha três olhos, e o terceiro se encontrava também no meio da testa. Mas como Dois-
olhinhos não era diferente de toda a gente comum, as irmãs e a mãe não a suportavam. Elas 
lhe diziam: 

– Tu, com teus dois olhos, não és melhor que o povo ordinário; tu não és uma de nós. 
E elas a empurravam e só lhe jogavam vestidos velhos e não lhe davam para comer 

nada além do que eu sobrava delas, e lhe faziam mal sempre que podiam. 
Um dia Dois-olhinhos teve de sair para o campo, para guardar a cabra, mas estava com 

muita fome, porque as irmãs lhe tinham dado muito pouco para comer. Então ela sentou-se 
numa beira de mato e começou a chorar tão amargamente que dois riachinhos escorriam dos 
seis olhos. E quando, na sua aflição, ela levantou os olhos, lá estava uma mulher na sua frente, 
e lhe perguntou:   

– Dois-olhinhos, por que choras? 
Dois-olhinhos respondeu: 
– E não é para chorar? Só porque eu tenho dois olhos como os outros seres humanos, 

as minhas irmãs e minha mãe não me suportam; elas me empurram de um lado para o outro, 
jogam-me vestidos velhos e não me dão nada para comer a não ser o que sobra delas. Hoje 
elas me deram tão pouco, que ainda estou de todo faminta. 

Então a sábia mulher respondeu: 
– Dois-olhinhos, enxuga o rosto; eu vou te dizer uma coisa, para que tu nunca mais 

tenhas fome. Deves só dizer à tua cabra: 
“Berra, cabrinha, / Põe-te, mesinha”, 

e então aparecerá na tua frente uma mesinha bem posta, com as melhores comidas, que 
poderás comer até te fartares. E quando estiveres satisfeita e não precisares mais da mesinha, 
dize apenas: 
  “Berra, cabrinha, / Some, mesinha”, 
e ela desaparecerá diante dos teus olhos. 

E com isso a sábia mulher foi embora. 
Dois-olhinhos, porém, pensou: “Preciso experimentar logo, se é verdade o que ela me 

disse, porque estou com muita fome”, e disse: 
“Berra, cabrinha, / Põe-te, mesinha”, 
E nem bem ela pronunciou essas palavras, surgiu uma mesinha, coberta com alva 

toalha, com um prato, faca, garfo e colher de prata, e com as mais belas iguarias fumegando 
ainda quentes, como recém-trazidas da cozinha. 

Então Dois-olhinhos rezou a prece mais curta que sabia: “Senhor Deus, sê nosso 
comensal em todas as horas, amém”, avançou e regalou-se à vontade. E quando ficou 
satisfeita, falou como lhe ensinara a sábia mulher: 

“Berra, cabrinha, / Some, mesinha”. 
E imediatamente a mesinha, com tudo o que estava em cima dela, sumiu de novo. 

“Isto é que é um bom arranjo”, pensou Dois-olhinhos, e ficou bem contente e de bom humor. 
Ao anoitecer, quando ela voltou para casa com a sua cabra, encontrou uma tigelinha de 

barro com comida que as irmãs lhe deixaram, mas não tocou em nada. 
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No dia seguinte, a moça saiu de novo com a cabra e deixou na tigela as poucas 
migalhas que lhes deixaram. Da primeira e da segunda vez, as irmãs não repararam nisso; mas 
quando a mesma coisa acontecia todas as vezes, elas o notaram e disseram: 

– Alguma coisa não está certa com Dois-olhinhos, que todas as vezes deixa a comida 
sem tocá-la, quando antes ela consumia tudo que lhe dávamos. Ela deve ter encontrado outros 
caminhos. 

Então, quando Dois-olhinhos se preparava para sair de novo, Um-olhinho chegou para 
ela e disse: 

– Quero ir contigo para o campo, para ver se a cabra é bem guardada e levada para um 
bom pasto. 

Mas Dois-olhinhos percebeu o que Um-olhinho tinha em mente, e levou a cabra para 
um gramado alto, e disse: 

– Vem, Um-olhinho, sentemo-nos e eu vou cantar alguma coisa para ti. 
Um-olhinho sentou-se, cansada do caminho desusado e do calor do sol, e Dois-

olhinhos começou a cantar e cantava sempre: 
“Um-olhinho, velas tu? / Um-olhinho, dormes tu?” 
Então Um-olhinho fechou seu único olho e adormeceu. E quando Dois-olhinhos viu 

que Um-olhinho dormia profundamente e não poderia descobrir nada, ela disse: 
“Berra, cabrinha, / Põe-te, mesinha”, 

e tudo desapareceu no mesmo instante. 
Então Dois-olhinhos acordou Um-olhinho e disse: 
– Um-olhinho, queres ser guardadora e pegas no sono! Nesse meio tempo a cabra 

podia ter fugido pelo mundo afora; vem, vamos para casa. 
E elas voltaram para casa, e Dois-olhinhos deixou novamente a sua tigela de comida 

sem tocá-la. Um-olhinho não pôde revelar à mãe porque a irmã não queria comer, e disse para 
se desculpar: 

– Eu adormeci lá fora. 
No dia seguinte a mãe falou a Três-olhinhos: 
– Desta vez irás tu com ela e prestarás atenção para ver se Dois-olhinhos come lá fora 

e se alguém lhe traz comida e bebida; porque é certo que ela come e bebe às escondidas. 
Então Três-olhinhos disse a Dois-olhinhos; 
– Eu vou contigo para ver se a cabra é bem guardada e bem alimentada. 
Mas Dois-olhinhos percebeu o que Três-olhinhos tinha em mente, e tocou a cabra para 

a grama alta e disse: 
– Vamos sentar, Três-olhinhos. Vou te cantar alguma coisa.   
 Três-olhinhos sentou-se, cansada do caminho e do calor do sol, e Dois-olhinhos 

recomeçou a cantiga de antes, e cantou: 
“Três-olhinhos, dormes tu?”  
Mas em vez de continuar com:  
“Três-olhinhos, dormes tu?” 

ela cantou inadvertidamente: 
“Dois-olhinhos, dormes tu?” 

e cantava sempre: 
“Três-olhinhos, velas tu?” / Dois-olhinhos, dormes tu?” 
E então fecharam-se dois dos olhos de Três-olhinhos, e dormiram, mas o terceiro olho 

não adormeceu, porque a falinha não se dirigiu a ele. Mas Três-olhinhos fechou o terceiro 
olho, só de esperteza, fingindo que ele também dormia; mas ele piscava e podia ver tudo 
muito bem. E quando Dois-olhinhos pensou que Três-olhinhos estava bem adormecida, ela 
disse a sua falinha: 

“Berra, cabrinha, / Põe-te mesinha”, 
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e comeu e bebeu até se fartar, e depois mandou a mesinha embora: 
  “Berra cabrinha, / Some, mesinha”,  
e Três-olhinhos assistiu e viu tudo. 

Então Dois-olhinhos foi e acordou-a e disse: 
– Ei, Três-olhinhos, tu caíste no sono? És uma boa guardadora! 

 Vem, vamos para casa. 
E quando chegaram em casa, Dois-olhinhos não quis comer nada de novo, e Três-

olhinhos disse à mãe: 
– Agora eu sei porque essa coisinha orgulhosa não come; quando ela fica lá fora com a 

cabra, e lhe diz: 
“Berra, cabrinha, / Põe-te mesinha”, 

aparece na frente dela uma mesinha posta e coberta com as melhores comida, muito melhores 
que as que temos aqui; e quando ela está farta, ela diz: 

“Berra cabrinha, / Some, mesinha”, 
e tudo desaparece na hora. Eu assisti tudo isso direitinho. Dois dos meus olhos ela fez 
adormecer com uma falinha, mas o da testa felizmente ficou acordado. 

Então a mãe invejosa gritou: 
– Queres estar melhor do que nós? Esta vontade vai-te passar já e já! 
E ela apanhou um facão e cravou-o no coração da cabra, que caiu morta. 
Quando Dois-olhinhos viu isso, saiu cheia de tristeza, sentou-se na beira do mato e 

chorou lágrimas amargas. 
Aí de repente surgiu de novo ao seu lado aquela mulher sábia e disse: 
– Dois-olhinhos, por que choras? 
–  E não é para eu chorar? – respondeu ela. – A cabra que me punha aquela linda 

mesinha quando eu lhe dizia a falinha que a senhora me ensinou, foi abatida pela minha mãe. 
Agora terei de sofrer fome e aflição novamente. 

A sábia mulher falou: 
– Dois-olhinhos eu vou te dar um bom conselho. Pede às tuas irmãs que te dêem as 

vísceras da cabra morta, e enterra-as no chão da frente da porta da asa; isto será a tua sorte. 
Então ela sumiu, e Dois-olhinhos foi para casa e disse às irmãs: 
– Queridas irmãs, dai-me alguma coisa da minha cabra: eu não peço nada de bom, dai-

me só as suas vísceras. 
Então elas riram e disseram: 
– Podes ficar com elas, se não queres nada mais. 
E Dois-olhinhos pegou as vísceras e enterrou-as à noite, às escondidas, seguindo o 

conselho da sábia mulher, na frente da porta da casa. 
Quando na manhã seguinte todas elas acordaram e saíram para a porta da casa, lá 

estava uma árvores suntuosa e maravilhosa, que tinha folhas de prata e frutos de ouro, como 
decerto não havia nada mais belo e precioso em todo o vasto mundo. Mas elas não sabiam 
como aquela árvore fora parar ali durante a noite; só Dois-olhinhos observou que ela nascera 
das vísceras da cabra – pois crescia no lugar exato onde a moça as enterrara na véspera. 

Então a mãe disse a Um-olhinho: 
– Sobe na árvore, minha filha, e traze-nos os seus frutos! 
Um-olhinho subiu, mas toda vez que ela queria agarrar um dos pomos de ouro, o galho 

escapava-lhe d mãos; e isto aconteceu todas as vezes, de modo que ela não conseguiu pegar 
nem uma só maçã, por mais que se esforçasse: 

Então a mãe falou: 
Três-olhinhos, sobe tu, com os teus três olhos podes ver em volta melhor que Um-

olhinho. 
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Um-olhinho desceu da árvore e Três-olhinhos subiu. Mas Três-olhinhos não foi mais 
jeitosa que a irmã, e podia olhar a vontade, que as maçãs de ouro escapavam sempre. 
Finalmente a mãe perdeu a paciência e subiu ela mesmo, mas não conseguiu nada mais que 
Um-olhinho e Três-olhinhos, e só agarrava o ar vazio. 

Então falou Dois-olhinhos: 
– Eu vou subir, quem sabe tenho mais sorte. 
E embora as irmãs gritassem: “Não arranjarás nada, tu com os teus dois olhos”, Dois-

olhinhos subiu assim mesmo, e as maçãs de ouro não fugiam dela, mas entravam sozinhas na 
sua mão, de modo que ela pôde colher uma após a outra, trazendo para baixo o aventalzinho 
cheio delas. 

A mãe tomou-as dela, mas em vez de Um-olhinho e Três-olhinhos tratarem a pobre 
Dois-olhinhos melhor depois disso, elas só ficaram cheias de inveja porque Dois-olhinhos era 
a única que podia colher os frutos, e trataram-na ainda mais duramente. 
Certa vez, quando elas estavam todas juntas em volta da árvore, apareceu ali um jovem 
cavaleiro. 

– Ligeiro, Dois-olhinhos, - gritaram as duas irmãs, - desaparece, para que nós não 
tenhamos de nos envergonhar de ti! E viraram com a maior pressa um barril vazio, que estava 
lá ao lado da árvore, em cima da pobre Dois-olhinhos, e esconderam as maçãs de ouro que ela 
tinha trazido debaixo do mesmo barril. 

Quando o cavaleiro se aproximou, viram que era um belo rapaz. Ele parou, admirou a 
suntuosa árvore de ouro de prata e disse às duas irmãs: 

– A quem pertence esta linda árvore? Quem me der um ramo dela poderá pedir o que 
bem quiser em troca. 

Então Um-olhinho e Três-olhinhos responderam que a árvore lhes pertencia, e que elas 
lhe dariam um ramo de bom grado. E elas bem que tentaram com grande esforço, mas não o 
conseguiram, porque os ramos e os frutos recuavam sempre diante delas. 

Então o cavaleiro disse: 
– É muito estranho que a árvores vos pertença e vós não tenhais o poder de tirar 

alguma coisa dela! 
As moças insistiram que a árvore era sua propriedade. Mas enquanto elas falavam 

assim, Dois-olhinhos fez rolar de sob o barril duas maçãs de ouro, de modo que ela rolaram 
até os pés do cavaleiro; pois Dois-olhinhos estava zangada porque Um-olhinho e Três-
olhinhos não disseram a verdade. 

Quando o cavaleiro viu as maçãs, admirou-se e perguntou de onde elas vieram. Um-
olhinho e Três-olhinhos responderam que tinham mais uma irmã, que, porém, não podia se 
mostrar porque tinha só dois olhos como as outras pessoas, Mas o cavaleiro exigiu vê-la e 
chamou: 

– Dois-olhinhos, sai e aparece! 
Então Dois-olhinhos apareceu bem calmamente de sob o barril. O cavaleiro admirou-

se da sua beleza e disse: 
– Tu, Dois-olhinhos, decerto podes quebrar um ramo da árvore para mim. 
– Sim, – disse Dois-olhinhos, – certamente posso fazer isso, porque a árvore me 

pertence. 
E ela subiu e quebrou sem esforço um raminho com finas folhas de prata e frutos de 

ouro e entregou-o ao cavaleiro. 
Então o cavaleiro falou: 
– Dois-olhinhos, o que devo dar-te em troca disto? 
– Ai, – respondeu Dois-olhinhos, – eu sofro fome e sede, aflição e tristeza desde a 

manhã até tarde da noite; se vós quisésseis levar-me e libertar-me, eu ficaria feliz. 
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Então o cavaleiro pôs Dois-olhinhos na garupa do seu cavalo e levou-a para casa, para 
o castelo paterno. Lá ele deu-lhe lindos vestidos, comida e bebida à vontade, e porque gostava 
muito dela, quis casar-se com ela, e as bodas foram celebradas com grande alegria. 

Quando Dois-olhinhos foi levada pelo belo cavaleiro, as duas irmãs invejaram-na mais 
ainda por sua felicidade. “Mas a árvore maravilhosa fica conosco”, pensaram elas; embora 
não possamos arrancar os frutos dela, toda gente vai parar na frente dela, virá aqui e a louvará; 
quem sabe o que a sorte ainda nos reserva!” 

Mas na manhã seguinte a árvore tinha sumido e a esperança delas foi-se com ela. E 
quando Dois-olhinhos espiou pela janela do seu quarto no castelo, viu para sua grande alegria 
que a árvore estava agora debaixo da sua janela, pois a tinha seguido. 

Dois-olhinhos viveu muito tempo, alegre e feliz. Certa vez vieram duas mulheres 
pobres ao seu castelo, pedindo esmola. Dois-olhinhos fitou-as no rosto e reconheceu suas 
irmãs Um-olhinho e Três-olhinhos que caíram em tamanha pobreza que tinham de andar de 
porta em porta para procurar alimento. Dois-olhinhos, porém deu-lhes as boas-vindas e tratou-
as bem e cuidou delas, de modo que as duas se arrependeram de coração do mal que na 
juventude fizeram à sua irmã.   
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ANEXO E – JOÃO-TRAPALHÃO (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) 
 

 
 Longe, no interior do campo, havia uma velha e grande casa, onde morava seu velho 
proprietário, que tinha dois filhos; dois jovens que se imaginavam muito inteligentes. Eles 
queriam sair de casa e ir namorar a filha do rei, pois esta senhorita em questão havia 
anunciado a todo povo que gostaria de escolher para seu marido o jovem que melhor soubesse 
usar as palavras. 
 Estes dois jovens se prepararam uma semana inteira para o namoro. Era o máximo de 
tempo que dispunham, mas isto lhes era o bastante, porque sabiam de coisas apreciáveis. Um 
deles sabia de cor todo o dicionário em latim e o texto do jornal da cidade, dos últimos três 
anos. Sabia-o tão bem, realmente, que era capaz de repeti-lo de trás para frente, de frente para 
trás, ou como ele escolhesse. O outro era profundo conhecedor dos artigos da lei e sabia de 
cor o que todo advogado tem a obrigação de saber. Assim ele podia falar dos problemas do 
governo, segundo o que acreditava. E ele sabia uma coisa a mais: sabia bordar suspensórios 
com rosas e outras flores e também com arabescos, pois tinha bom gosto e dedos hábeis. 
 – Eu me casarei com a princesa! – gritaram os dois. 
 Foi então que o velho papai deu a cada um dos filhos um excelente cavalo. O que 
sabia de cor o dicionário e os jornais recebeu um cavalo preto como carvão; e o que entendia 
das leis e sabia bordar recebeu um cavalo branco como leite. Em seguida, besuntaram os 
cantos da boca com óleo de fígado de bacalhau, para que pudessem falar com mais agilidade. 
Todos os criados foram ao pátio para vê-los montar em seus cavalos. Naquele momento 
apareceu o terceiro irmão, pois, na verdade, eram três filhos ao todo, mas ninguém o 
considerava porque ele não tinha o preparo dos outros dois. Ele era conhecido como João-
Trapalhão. 
 – Alô!! Como vão vocês!? – perguntou João-Trapalhão. – Estou vendo que colocaram 
suas roupas de domingo. 
 – Vamos à corte do rei conquistar a princesa com nossa boa conversa. Você não sabe o 
que andam anunciando por todo o país? 
 E contaram-lhe o fato. 
 – Oba! Eu irei até lá também! – gritou João-Trapalhão. 
 Os irmãos riram-se dele e partiram a galope. 
 – Pai querido, me dá um cavalo! – disse João-Trapalhão. – Ando com uma vontade 
doida de me casar. Se a princesa quiser casar comigo, casa. Se não me quiser, eu caso com ela 
assim mesmo, pois ele tem que ser minha! 
 – Não fale bobagens! – disse-lhe o pai. – Não lhe dou cavalo nenhum. Nem falar 
direito você sabe! Você não sabe usar as palavras. Seus irmãos sim, são uns rapazes espertos. 
 – Bem, se não posso ter um cavalo – disse João- Trapalhão -, monto no meu bode. Ele 
é meu e pode me carregar muito bem. 
 Assim falou, assim fez. Montou no bode, meteu os calcanhares nos flancos do bicho e 
galopou estrada abaixo, como um furacão. 
 – Upa! Upa! Upa! Lá vou eu! – gritava João-Trapalhão, e ia cantando, em voz bem 
alta, que ressoava longe. 
 Mas seus irmãos trotaram em silêncio, na frente dele. Não trocavam uma só palavra, 
pois iam pensando em todas as brilhantes idéias que precisavam ter; idéias bem criativas e 
amadurecidas. 
 – Olá! – gritou-lhes João-Trapalhão. – Cá estou eu. Olhem o que encontrei na estrada! 
 Ele mostrou o que era, e era uma gralha morta. 
 – Mas Trapalhão...!!! – disseram. – O que você vai fazer com isto? 
 – Com a gralha? Ora, vou dá-la de presente à princesa. 
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 – Ótimo! Faça isso! – dissera os dois rindo e continuaram no trote. 
 – Olá! Cá estou eu de novo! Olhem o que achei desta vez. Isto não se acha todos os 
dias na estrada. 
 Os irmãos viraram a cabeça para ver o que era. 
 – Mas Trapalhão...!!! – exclamaram. – Isto é somente um tamanco velho, faltando a 
parte de cima. Também vai oferece-lo à princesa? 
 – Certamente que irei! – respondeu João-Trapalhão. 
 E mais uma vez os irmãos riram e continuaram a cavalgar, tomando grande dianteira. 
Mas... lá estava João-Trapalhão outra vez: 
 – Olá! Olá! Cá estou eu! Isto está cada melhor! 
 – Por quê?! O que você encontro desta vez? – perguntaram os irmãos. 
 – Oh!... – disse João-Trapalhão. – Eu não posso lhes contar. A princesa vai ficar muito 
grata a mim. 
 – Bah!... – disseram os irmãos. – Isto é lodo. Não é nada mais que lodo tirado do 
pântano. 
 – Certamente que é! – disse João-Trapalhão. – Mas é lodo da melhor qualidade; ele é 
tão liso que escorre através  dos dedos. 
 E encheu seus bolsos de lodo.  
 Os irmãos continuaram a todo galope e chegaram à porta da cidade, um hora antes de 
João-Trapalhão. Ali, à medida que iam chegando, os pretendentes recebiam números de 
ordem e eram enfileirados, de seis em seis em cada fila, tão juntos uns dos outros que não 
podiam mover nem os braços. Isso, aliás, foi um prudente arranjo, pois do contrário teriam 
rasgado os paletós uns dos outros, só por verem alguém à sua frente. 
 Todos os habitantes do país formavam uma grande multidão ao redor do castelo, 
aglomerando-se em frente às janelas, para verem a princesa receber seus pretendentes. Assim 
que cada um deles entrava no salão, perdia o dom da palavra, assim como desaparece a chama 
de um candeeiro quando é soprada. 
 Então a princesa dizia: 
 – Este não serve! Fora com ele do salão! 
 Por fim, veio aquele irmão que sabia o dicionário em latim de cor. Mas ele não o 
soube agora. Ele tinha esquecido tudo completamente. Isto porque havia ficado na fila por 
longo tempo, sobre um soalho que rangia e debaixo de um teto de espelho onde se via de 
cabeça para baixo. Além disso, havia junto de cada janela três escriturários e seu chefe. Todos 
eles escreviam todas as palavras que ali eram ditas, para serem impressas nos jornais e 
vendidas por um níquel, nas esquinas das ruas. E o mais terrível ainda tinham colocado tanto 
fogo na lareira, que a sala parecia em brasa. 
   – Como faz calor aqui! – observou o primeiro irmão. 
 – Sim! Meu pai está assando franguinhos hoje – disse a princesa. 
 Ele não estava preparado para responder a esta frase. 
 – Ba..a..! – Foi tudo o que conseguiu dizer, como se fosse uma ovelha. 
 – Este não serve! Fora com ele! 
 O rapaz se retirou e veio o segundo irmão. 
 – Como faz calor aqui! – disse ele. 
 – Sim! Estamos assando franguinhos hoje – disse a princesa. 
 – O quê!? Ass... o quê?! – gaguejou ele, e todos os escriturários escreveram: O quê!? 
Ass... o quê?! 
 Este não serve! Fora com ele! 
 E agora veio João-Trapalhão, que avançou pela sala adentro montado no bode. 
 – Bem! Está abominavelmente quente aqui! – disse ele. 
 – Sim! É porque eu estou assando franguinhos hoje! – replicou a princesa. 
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 – Isso é ótimo! – exclamou João-Trapalhão. – Então eu suponho que você possa assar 
também uma gralha para mim. 
 – Com grande prazer! – disse a princesa. – Mas você tem alguma coisa para assá-la? 
Eu não tenho aqui nem pote nem panela. 

– Certamente que eu tenho! – disse João-Trapalhão. – Trago aqui uma panela com alça 
de estanho. 

Assim dizendo, puxou o velho tamanco e nele colocou a gralha morta. 
– Bem, isto é uma ótima comida – disse a princesa. 
– Mas o que nós temos para o molho? 
– Oh! Eu tenho em meu bolso! – disse João-Trapalhão. – Tenho tanto que dá para 

botar fora. 
E derramou um pouco do lodo que tinha no bolso. 
– Eu gosto disso! – disse a princesa. – Você sabe dar uma resposta. Sabe usar as 

palavras. Quero-o para meu marido. Mas você sabe que cada palavra que dissemos, e vamos 
dizer, é anotada para sair no jornal? Olhe para lá! Você vai ver em cada janela três 
escriturários e o seu chefe. O chefe é o pior de todos, pois ele não compreende nada 
perfeitamente. 

Ela estava dizendo estas coisas para amedrontar João-Trapalhão.  
Os escriturários riram, gargalharam, e cada um deles deixou cair um pingo de tinta de 

suas penas no soalho. 
– Oh! Aqueles cavalheiros lá? – disse João-Trapalhão. – Devem ser os donos da casa. 

Por isso, eu darei o que tenho de melhor para o chefe deles. 
E virou seus braços e atirou o lodo no rosto do escriturário-chefe. 
– Isso foi bem feito – disse a princesa. – Eu não seria capaz disso. Mas ainda 

aprenderei. 
Assim João-Trapalhão tornou-se rei, recebeu uma esposa e uma coroa e sentou-se num 

trono. Bem, tudo isso lemos no jornal da cidade, mas quem é que pode acreditar no que dizem 
os jornais? 

 
 
 
 
 
 
 

 


