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RESUMO:
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o cotidiano escolar
considerando o bullying um tipo de conflito e entendo o conflito como inseparável das
relações sociais capitalistas. Neste sentido, crianças são socializadas num universo
permeado pela desigualdade e violência, cujos valores, em grande parte, são aqueles
oriundos de uma sociedade de mercado: competição, vencer, lucro. Portanto, a
compreensão do fenômeno bullying não deve estar deslocada destas questões.
Palavras-chave: bullying; convivência escolar; família; violência; educação.
ABSTRACT: This paper presents a reflection on the school life of the conflict as
inseparable from capitalist social relations. In this sense, children are socialized in a
world permeated by inequality and violence, which amounts to a large extent, are those
from a market society, competition, win, gain. Therefore, understanding the bullying
phenomenon should not be offset these issues.
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APRESENTAÇÃO
A metrópole oferece as condições particulares de visibilidade aos fenômenos
sociais vinculados à esfera da circulação e do consumo. De fato, é um espaço necessário
às condições atuais de acumulação capitalista, onde as tecnologias de informação e
comunicação ganham centralidade neste processo de acumulação. À medida que a
comunicação, mediada pela tecnologia e toda sua infraestrutura alcançam partes do
território, as mudanças na produção e no consumo, conduzem a profundas alterações em
todas as esferas da vida coletiva cujos reflexos são expressivos também no espaço
escolar. É neste espaço, a partir das ações e comportamentos dos alunos, que essas
transformações se entrelaçam ao cotidiano escolar provocando diferentes ações e
comportamentos dos quais destacamos o bullying. Trataremos aqui do bullying como
um conflito que se realiza no espaço da convivência escolar.
ESCOLA: ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Jovens convivem hoje com situações de pobreza extrema, globalização e
precarização das relações de trabalho, redução dos postos de emprego, novos arranjos
familiares, internet, cibercultura, aumento crescente da violência, novos padrões de
consumo, enfim, é neste contexto que devemos observar os fenômenos procedentes da
convivência escolar.
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Refletir sobre a questão da convivência escolar requer considerarmos o nosso
tempo e a nossa época e estarmos sintonizados com o universo da juventude. De fato,
devemos procurar entender a experiência única de ser jovem num mundo onde a vida
social é mediada pela tecnologia que, dentre outras questões: cria e naturaliza ações,
informações, conhecimentos, sentimentos e emoções; é controlada socialmente pelo
tempo digital, da precisão, da rapidez, da instantaneidade. É fortemente marcada pela
exclusão social, pela pobreza, pelas desigualdades sociais, pela violência e pelo
abandono de crianças e jovens. Certamente ser jovem-aluno neste universo, de tantas
novidades para todos, gera incertezas e inseguranças.
A reflexão sobre a convivência escolar não se deve realizar deslocada do
entendimento de que o conflito faz parte da organização da sociedade, das relações
sociais, relações constituídas com o outro, com o diferente. Estar no mundo é conviver
com as semelhanças e as diferenças, distinções em que comparamos e classificamos
pessoas segundo valores formados tanto pela sociedade quanto pelo nosso grupo. Tais
diferenças tendem a ser reflexo das desigualdades e preconceitos expressos
culturalmente nas configurações que se estabelecem hierarquicamente, considerando as
relações de poder e prestígio, aparentemente aceitos pela sociedade.
Considerando este cenário, o importante é observar a forma como estes conflitos
são mediados e resolvidos. Querer negar o conflito é acreditar na existência utópica de
uma sociedade harmônica, é não reconhecer que a vida social dos seres humanos é
repleta de contradições, tensões e explosões (ELIAS, 1994:20). É negar a oportunidade
de compreender a emergência das relações conflituosas e suas chances de resolução. Ou
seja, recusar a possibilidade de conhecer e compreender outros pontos de vista, outras
perspectivas. A vida em comunidade certamente não é harmoniosa (ELIAS,
idem:ibidem).
Considerando estas questões na análise da convivência escolar, recorro a dois
conceitos das ciências sociais – identidade social e socialização, para refletir sobre a
questão e, assim, espero contribuir para este debate. Primeiramente me deterei na
identidade social.

IDENTIDADE SOCIAL E SOCIALIZAÇÃO

A nossa identidade social é construída através do processo de socialização, na
relação com os outros. É neste processo que formamos não apenas parte de nossa
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personalidade, como também o nosso eu: (ELIAS, idem:27) Somente na relação com os
outros seres humanos é que a criança impulsiva e desamparada que vem ao mundo se
transforma na pessoa psicologicamente desenvolvida. Portanto, a nossa identidade,
como queremos ser identificados, reconhecidos, pertencer a um grupo, guarda relação
com as matrizes de referencia que vão compor o processo de socialização nos espaços
sociais pelos quais circulamos e convivemos. É importante aqui compreendermos que:
o espaço social é também um componente da socialização ao possibilitar uma
distribuição hierarquizada de status e papéis sociais; define um sistema socialmente
constituído de disposições (tendências, aptidões, inclinações, talentos) que orientam
pensamentos, percepções, expressões, emoções e ações (BOURDIEU, 1983:65).
Nesta direção, os nossos sentimentos e ações expressam não apenas as distinções
sociais, como também as diferenças e desigualdades sociais legitimadas pela sociedade
e pelo grupo social. Delimitam espaços, posições e ações socialmente valorizados pelo
grupo. Portanto, a convivência escolar se realiza neste quadro de referencias que
instituem e reforçam identidades e valores. É neste espaço que ganha visibilidade a
reprodução de conflitos existentes em outros espaços sociais.
É a escola, locus de socialização, um espaço social privilegiado para a
visibilidade de conflitos que fazem parte da nossa sociedade desigual, conflituosa e
preconceituosa. Sabemos da nossa diversidade humana e cultural, mas daí a
convivermos tranquilamente com esta diversidade, respeitando-a, há uma grande
diferença.
Para reflexão sobre os diversos fenômenos apontados, o Departamento de
Sociologia do Colégio Pedro II, através do programa de Ciências Sociais no Ensino
Fundamental, vem adotando, junto aos nossos alunos, um referencial teórico e
construindo ações, há alguns anos, para análise dos fenômenos observados na escola tais
como, o Bullying, o Consumo e a própria Juventude. Nesta direção, incorporou ao seu
programa a perspectiva da alteridade e da convivência, considerando o contexto
democrático, relacionado ao exercício da cidadania; a dimensão política, que permeia as
relações instituídas, sobretudo relacionadas ao Estado de Direito, pensada na lógica dos
direitos e deveres e dos Direitos Humanos; a cultura do consumo e suas implicações
sobre a formação das “identidades jovens” e a questão sócio-ambiental. (CARNEIRO e
AGUIAR:2008)
Porém, em nossa prática enfrentamos desafios, por vezes instigantes e
incentivadores, pois não é tarefa fácil conciliar a prática da ação pedagógica
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transformadora a um tempo limitado em 50/110 minutos semanais. O que podemos
observar é que a educação escolar, em geral, tem privilegiado em sua grade curricular:
“o ensino da língua, da matemática, das ciências da natureza.
Em outras palavras, o que se privilegia é o desenvolvimento da
dimensão cognitiva das pessoas, a partir de conteúdos muitas
vezes, descontextualizados e dissociados da realidade e dos
interesses da maioria dos educandos, negligenciando outras
dimensões constitutivas do ser humano e suas necessidades.
Parece-me que este modelo de escola não corresponde às novas
questões sociais colocados pelos jovens e suas famílias, não
atendem aos objetivos de construção da cidadania e da
democracia social”. (ARAÚJO, 2008:161)
Não apenas a grade curricular traduz esta visão distanciada do jovem aluno, mas
a própria organização espacial da escola: a colocação das carteiras, o lugar do professor,
a situação das salas de aula e o seu desconforto não traduzem uma igualdade como é
colocado no discurso liberal-democrático. O tratamento igual que todos merecemos não
pode ser observado neste espaço, dadas tais condições, ele na verdade é condição para a
reprodução de desigualdades. Não é possível pensar a convivência deslocada destes
mecanismos.
Portanto, a socialização dos jovens alunos e a formação das identidades se
realizam neste quadro de referências onde a desigualdade e a violência, praticadas entre
estudantes, tem chamado à atenção de educadores, sociólogos, psicólogos, professores e
médicos. O bullying como é denominado esta agressão entre os jovens estudantes
sinaliza a naturalização da violência, não apenas nas relações interpessoais, mas em
nossa sociedade como um todo.
Espetáculo e consumo marcam hoje as relações sociais mediadas pelos ideais
liberais de mercado. Neste sentido, a organização da sociedade tende a incentivar a
percepção de que problemas como pobreza e violência são males cuja origem reside na
ação individual: se cada um fizer a sua parte, os problemas deixarão de existir. E, a
parte da cada um passa a ser mercantilizada, espetacularizada. Existe a noção de soma
de indivíduos, porém a sociedade não é uma soma de indivíduos, mas expressa relações
de poder, de desigualdades, de interesses em conflito.
Os vínculos constitutivos da solidariedade social passam a ser identificados,
quantificados e valorizados como objetos vendáveis e consumíveis no curto tempo da
satisfação, do prazer. Evidencia-se uma sociabilidade de mercado onde o essencial não
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são os laços afetivos construídos pela amizade, pela colaboração. O importante hoje é,
(SOUZA, 1998) sempre a busca do ganho de dinheiro para que sua felicidade, sua
liberdade e sua individualidade sejam alcançadas. A vida contemporânea enfatiza a
valorização do interesse individual, do quanto se pode tirar de proveito daquele
momento, daquela relação, do quanto se ganha. Não se estabelece mais, ou com a
mesma frequência, vínculos duradouros.
Vivemos e convivemos numa sociedade onde o consumo aparece como um
indicador de felicidade e de distinção. Na sociedade de consumo, os seres humanos
tornam-se, assim, objetos de consumo e como tal relegados a um padrão de satisfação.
“... Os outros são avaliados como companheiros na atividade
extremamente solitária do consumo, cuja presença e
participação ativa podem intensificar esses prazeres. Nesse
processo, os valores intrínsecos dos outros seres humanos
singulares estão quase desaparecendo de vista. A solidariedade
humana é a primeira baixa pelo triunfo do mercado
consumidor” (BAUMAN, 2004:96).
É, portanto, neste cenário onde uma nova sociabilidade se constrói longe do
fortalecimento das relações afetivas, solidárias e colaborativas e mais centradas no
individualismo, no espetáculo, na competição, no instante, no prazer do consumo, da
naturalização do mercado que crescem crianças e adolescentes habituados ao
desrespeito ao ser humano, à sua condição social, à sua dignidade. A violência, a
agressão, a intimidação, o assédio não podem ser vistos fora deste contexto da
indiferença, da intolerância, do desrespeito às diferenças.
Jovens alunos convivem num mundo marcado por modelos a serem alcançados
numa feroz competição cuja premiação é para o mais forte, o mais belo, o melhor.
Certamente, padrões definidos e valorizados culturalmente, mas que a longo prazo,
produzem perversamente efeitos sentidos, por exemplo, na banalização da violência,
onde a informação destas situações passam a ser vistas como “brincadeira de criança
ou de adolescente.”
Considerando, portanto, a falta de compromisso com o outro, com a
coletividade, com o bem-comum, como a escola pode dialogar com a família,
estabelecer parcerias?
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ESCOLA E FAMÍLIAS

Não podemos falar de família, mas talvez de famílias, ou de formatos familiares
ou ainda, arranjo familiar, dado a diversidade que encontramos. E o que foi colocado
anteriormente, aparece aqui com novos conteúdos. É em meio a esta diversidade que
enfrentamos distintas situações problemas: crianças que se encontram entregues a
própria sorte; crianças que, longe de seus responsáveis, se vêm com autonomia para
criar e seguir suas próprias regras, atender seus desejos; crianças vítimas de violência
doméstica. De fato, a organização da sociedade atual, a modernização tecnológica, a
inserção da família, em seus novos arranjos familiares, no mercado de trabalho, dentre
outros fatores, instituíram novos cenários neste quadro institucional.
A escola lida com as diferentes famílias e conflitos que elas trazem. Mas fato
novo e crescente nesta relação família-escola é a preocupação dos pais com uma escola
sob medida para seus filhos. Sob medida para seus interesses particulares, como
escreveu a psicóloga Rosely Sayão1 em recente artigo. De fato, ocorre a prevalência da
lógica individualista sobre a coletividade, sobre o que é bom para mim, para o meu filho
e, não para todos, ou quando muito, para o meu grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomo aqui o conceito de socialização. Sabemos que é só na relação com os
outros que a criança impulsiva e desamparada se transforma em ser humano, desenvolve
a sua humanidade, logo, sendo o nosso comportamento aprendido, as crianças tendem a
reproduzir o comportamento aprendido. É a instituição escolar um dos agentes que pode
romper com este processo.
Sabemos que a Escola é o espaço da reprodução social. É também uma
instituição reprodutora das desigualdades sociais. A escola ao educar define
preferências para o gosto em artes, mídia, esportes, posição política, na verdade, ao
disciplinar para o gosto, ela classifica, hierarquiza, distingue, une e separa pessoas e
classes. A formação do gosto corresponde à aversão e à intolerância aos outros.
Por outro lado, também sabemos que é a Escola, espaço de transformação. E é
nesta perspectivamos que devemos atuar e desenvolver nossas ações. É importante que
1

A expressão sob medida faz referência ao artigo Os Pais e a Escola sob medida, de Rosely Sayão,
publicado no jornal Folha de São Paulo, em 23/08/2007.
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sua organização curricular contemple a produção do conhecimento de forma
multidisciplinar com ênfase na construção social de valores colaborativos e uma práxis
voltada para o bem comum. Parte fundamental para a compreensão dos fenômenos
sociais ocorridos na escola é conhecer as relações sociais estabelecidas com todos os
segmentos, suas formas de resolução de conflitos, sua política e suas ações.
Por outro lado, não podemos deixar de observar a inscrição deste fenômeno
nos processos de socialização e individualização decorrentes dos impactos tecnológicos
que implicam em modificações nas condições de vida e na estrutura familiar
expressivos das condições gerais de acumulação capitalista no espaço metropolitano.
O seu estranhamento, o seu questionamento nos leva à ação. Se a Escola é
hoje um reflexo das mudanças que ora atravessamos tal fato nos estimula a buscar, junto
com nossos alunos e com a comunidade escolar, alternativas que viabilizem ações em
prol do fortalecimento da solidariedade social, da colaboração e dos vínculos sociais
para a construção de uma cidadania plena, para construção de um ser humano crítico e
participativo e de uma ética responsável e compromissada com os outros. Enfim, é
necessário mobilizar conhecimentos para transformar.
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