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A pesquisa que ora encerramos, tem sua origem num projeto de parceria com Portugal 

objetivando mapear a incidência de agressões e bullying entre pares, namorados/ficantes jovens e 

adolescentes, nestes dois países, buscando identificar, possíveis indícios de violência sexual, num 

contexto onde, observávamos a “naturalização” do fenômeno, presumidamente que tais atos, por 

muitas vezes simbolizam, significam cuidados de quem gosta, se preocupa e ama. Mergulhamos 

no estado da arte sobre a temática, mas destacamos, que a revisão de literatura perpassou todo o 

processo da pesquisa, onde tivemos acesso a estudos relacionadas a temática da nossa pesquisa 

(CRESWELL, 2010).  

Considerando a premissa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

lançamos mão do Programa de Extensão do Laboratório Educação e Sexualidade - LabEduSex, 

ao qual estávamos vinculadas, para desenvolver nosso trabalho de campo, com a realização de e-

oficinas como atividades da extensão universitária para a etapa de sensibilização, por ocasião da 

coleta de dados. Assim, realizamos duas E-Oficinas1, uma no final de 2016, e a outra no início de 

2017, ambas objetivaram cumprir com a já mencionada etapa de sensibilização para a coleta de 
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dados, onde inicialmente, aplicamos um questionário diagnóstico (QD), onde tínhamos questões 

que serviram de parâmetros para medir o conhecimento e sensibilidade dos(as) participantes, 

sobre as temáticas: Bullying, Violência Doméstica e Violência Sexual, que seriam abordadas na 

E-oficina.  

No final de 2016, abrimos inscrições com divulgação em redes sociais, e convite a 

Instituições de Ensino Superior (IES) de todas as regiões no Brasil, onde obtivemos 124 inscritos 

para a E-Oficina. Avaliamos que possivelmente, o período, final do semestre e de ano, não tenha 

sido favorável, aliado ao fato de uma atualização na configuração do ambiente virtual em nossa 

instituição. No início de 2017, reeditamos a E-Oficina, com uma campanha de divulgação mais 

contundente, retomando os contatos com IES de todas as regiões do país. Nesse momento 

obtivemos 462 inscritos. Nas duas etapas, as inscrições foram por adesão de interesse, e 

considerado a divulgação feita pelas respectivas instituições, conforme pudemos perceber na 

origem destas inscrições nas duas ofertas. Tivemos uma maior adesão no estado de Santa 

Catarina, seguido de Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro (SANTOS, 2017). 

A E-Oficina cumpriu com dois aspectos importantes, ou seja, como recurso pedagógico e 

metodológico. Como recurso pedagógico contribuiu com uma produção coletiva, com a 

finalidade de promover o aprendizado compartilhado, e acesso a objetos de aprendizagem, 

disponibilizados durante a sua execução, o que foi muito apreciado por parte de alguns(mas) 

participantes. Como recurso pedagógico e metodológico, percebemos que a E-Oficina, pode fazer 

parte do planejamento de diferentes atividades acadêmicas, neste caso, utilizada como etapa de 

sensibilização e espaço de coleta de dados da pesquisa que ora encerramos.  

 Para a coleta de dados, que ocorreu nas E-oficinas, organizamos um questionário semi-

estruturado, que intitulamos: Questionário Agressão e Bullying entre Pares (QABP), e 

encaminhado inicialmente para alguns colaboradores e parceiros do LabEduSex, para validação. 

A validação deste questionário em sua pré-testagem, nos permitiu perceber alguns problemas nas 

questões, que acabariam por comprometer a sua compreensão.  

Ao iniciar a análise dos dados, nos deparamos com as primeiras impressões das 

discussões sobre ‘Agressão entre Casais/Pares’ realizadas nos fóruns da E-Oficina, que nos 

convidam a pensar, dentre outros aspectos, em como homens e mulheres se constroem em nossa 

sociedade, remetendo ao debate de gênero, considerando o debate interseccional para uma 



                                   
          

Página 3 de 3 

 

sociedade onde a heterossexualidade e o machismo branco predominam como valores 

orientadores, contribuindo para as construções de gênero (NERI, et al, 2005). Contudo, a 

categoria gênero, mais do que descrever o que é ser homem e mulher, problematiza os sentidos 

dados às funções sociais que assumem, aos lugares que ocupam, e aos seus modos de ser e estar 

no mundo, pois estes sentidos estariam ancorados na forma como cada sociedade percebe e 

significa as diferenças sexuais. 

Assim, as constatações, que emergem da coleta dos dados vêm ao encontro do que 

presumíamos no início da pesquisa, ou seja, o processo de naturalização e banalização da prática 

do bullying na escola, tratado “apenas” como mais uma violência no cotidiano das relações 

sociais e, portanto, fruto do momento atual. Bem como, o comportamento das/os jovens no que 

refere a violência sexual, estão relacionados a cultura da “naturalização” e “banalização” da 

violência na sociedade. Portanto, a violência entre pares sofre uma certa tendência de ser 

naturalizada entre os/as adolescentes e jovens que consideram a violência uma manifestação de 

ciúme e demonstração de amor do/a parceiro/a agressor/a.  

REFERÊNCIAS: 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

NERI, Marcelo et al. Retratos da deficiência no Brasil. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2005. 

SANTOS, V.M.M. E-oficina "Agressão entre Pares: Bullying e Violência Sexual". Programa 

de Extensão LabEduSex 2017 – CEAD/UDESC. Edital PAEX 2016/UDESC, 2017. 

 

 

  

 


