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RESUMO
O sistema de produção capitalista, extremamente injusto, contraditório e desigual, gera inúmeros conflitos sociais. Para
sua propagação depende do Estado capitalista, o qual, a partir de mediações e regulamentações institucionais, garante o
controle ideológico e social,  perpetuando os conflitos e a consequente violência em relação ao semelhante que, no
capitalismo, passa a ser apenas um concorrente, perdendo sua humanidade. Isso pode ser observado em todos os
âmbitos da sociedade contemporânea, como no ambiente escolar (Bullying). Tal forma de violência, assim como as
demais, está pautada na dificuldade em lidar com a diferença e na propagação do individualismo como valor social
central.  Além disso,  o  sistema escolar,  em regra,  reproduz a estrutura do capitalismo (hierarquizado e desigual)  e
fundamenta-se  na  aprendizagem  acrítica  e  alienadora,  desconsiderando  vínculos  e  dando  margem  a  alternativas
violentas e destrutivas. O Bullying, portanto, tem como um possível fato gerador a violência institucional, derivada da
estruturação da sociedade de classes e do processo de exploração do homem pelo homem. Desse modo, é importante
que haja  um Estado efetivamente democrático de Direito  para garantir  a  legítima representação dos interesses da
sociedade e  não  do  capital.  Através  dos  métodos  bibliográfico  e  indutivo-dedutivo,  objetiva-se  analisar  a  violência
institucional derivada da forma de produção capitalista, sendo um dos fatores para a violência escolar, ambas sob a
regulamentação estatal.  
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1 INTRODUÇÃO

A despeito de o Estado capitalista desenvolver-se desde os séculos XV e XVI, o Bullying só
passou a ser estudado a partir da década de 1970, na Noruega. 

Porém, a violência escolar, é reflexo da sociedade capitalista e de sua violência institucional,
fomentada pelo Estado. Este é o mediador das relações sociais, através das instituições, conduzido
pelas determinações do capital. 

O Estado mantém problemas crônicos e contraditórios, além da desigualdade (pressuposto
fundamental do capitalismo), mediante uma democracia minimamente participativa e a promoção do
controle ideológico e da alienação social.

Vive-se,  pois,  na  lógica  da  exclusão,  formando  sujeitos  ideologicamente  violentos,
reproduzindo a violência institucional  de um Estado que promove o capital,  não a justiça social,
perpetuando a “cultura da violência”.

Resultado  disso  é  a  alienação  social  e  o  individualismo,  sendo  o  outro  ser  humano um
concorrente a ser aniquilado, ou seja, a violência em grandes proporções, a qual, a longo prazo,
poderá ser o fim da humanidade.

Soma-se a isso o fato de a educação não ser libertadora e crítica, voltada à independência
intelectual, pois a educação emancipadora:

(...)  embora amplamente reconhecida como discurso, é em sua face verdadeira um projeto
subversivo,  pois  visa  a  desmascarar  a  cultura  dominante  teoricamente  democrática  que
promove a heteronomia sob o rótulo de autonomia, limitando o pensamento e a experiência ao
invés de promover sua ampliação (MARCUSE, 1965, p. 65).

Assim sendo, não há dúvida de que os fluxos contraditórios do capitalismo levarão o homem à
ruína quando até o próximo passa a ser mercadoria,  num modo de produção desumano e que
reforça desigualdades.
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

Justifica-se  o  presente  trabalho  tendo  em  vista  o  preocupante  incremento  da  violência
hodierna,  em  suas  variadas  formas,  inclusive  dos  casos  Bullying,  no  contexto  da  sociedade
capitalista, mantida pelo Estado capitalista.

Tem como objetivo analisar a violência institucional e o Bullying, que pode ter origem naquela,
e encontrar soluções estruturais viáveis para a mitigação do problema.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização deste trabalho, foi utilizada a metodologia bibliográfica e indutivo-dedutiva.
Foram utilizados autores de diferentes períodos, desde 1965 (Herbert Marcuse) até 2013 (Ludovico
Silva), que trataram do tema da violência institucional e sistêmica ou do Bullying, como forma de
violência, que tem como um dos seus fatos geradores a “cultura da violência” disseminada na atual
sociedade. 

Usou-se de artigos, periódicos e livros (geralmente, capítulos específicos) para realização de
um panorama sobre o tema. 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

O  homem capitalista,  visto  a  partir  de  uma  visão  hobbesiana,  nasce  egoísta  e  busca  a
satisfação de suas necessidades a partir da dominação de seu semelhante.

   A fim de evitar a “guerra de todos contra todos”, nessa tentativa de dominação recíproca,
cede parte de sua liberdade ao Estado, por intermédio de um Pacto Social.  O poder do Estado
passa a ser justificado, pois, para manutenção da paz social.

Por sua vez, o Estado, através de suas instituições, busca, então, preservar a totalidade do
sistema,  constituído  pela  burguesia,  por  meio  da regulação das relações  sociais  e  econômicas
(através da lei) e do uso exclusivo do poder da violência (coerção e imposição).

Ou seja, como maior colaborador do capitalismo, tem-se o Estado capitalista, superestrutura
mediadora por excelência das contradições inerentes àquele sistema de produção e responsável
pela  manutenção  do  funcionamento  das  instituições  e  do  capitalismo,  por  meio  de  regulações,
conforme pregava Max Weber.

Afinal, a preservação do sistema garante a manutenção da ordem política e vice-versa, sendo
imprescindível a internalização de ideologias, da regulação social e do controle social para garantia
da totalidade.

Destaca-se que o modelo capitalista reforça, continuamente, a exclusão, a pauperização e a
violação de direitos fundamentais, ou seja, a violência sistêmica, através de duros mecanismos de
controle sociais, mitificados na cultura popular como esperanças de uma sociedade melhor, mais
justa e mais fraterna.

Nesse sentido, percebe-se que nos últimos séculos da história da humanidade, houve um
incremento  no  cenário  da  violência,  das  mais  variadas  formas,  quer  por  conflitos  étnicos  ou
religiosos, quer por terrorismo ou por narcotráfico. São vastas as possíveis formas de violência na
atualidade, incluindo os jogos das forças político-econômicas.

Isso  porque  a  sobrevivência  na  sociedade  capitalista  depende  do  aniquilamento  do
concorrente, através da violência, a qual se tornou, inclusive, um mercado em ascensão. 
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Ela é mantida e propagada em virtude da forma pela qual o Estado se organiza, com sua
ideologia burguesa, fervorosamente defendida pela grande mídia - “espaço privilegiado do sistema
para aprisionar as pessoas na mais-valia ideológica” (SILVA, 2013, p. 121).

Fato é que a violência se deve à fragmentação social e à ode ao individualismo que dá origem
à “multidão solitária” (IANNI, 1996, p. 53) em um processo de massificação e de rompimento da
consciência coletiva de integração social.

O Bullying, por seu turno, como qualquer fenômeno social, está intrinsecamente relacionado à
realidade dos indivíduos e a fatores particulares que agem em conjunto. A violência sofrida nos mais
variados âmbitos também pode se expressar no ambiente escolar.

A  valorização  do  individualismo,  no  sistema  capitalista,  é  um  campo  favorável  para  o
desenvolvimento das mais variadas formas de violência, como o Bullying. A dificuldade em lidar com
a diferença é a chave dos conflitos e das ações desrespeitosas.

Como um dos  possíveis  fatores  de  desenvolvimento  e  expansão  do  Bullying,  o  sistema
escolar  tradicional  reproduz  a  estrutura  capitalista,  de  hierarquia  e  desigualdade  de  poder.
Visivelmente  repressivo,  muitas  vezes  está  pautado  na  disciplina  e  na  aprendizagem acrítica  e
alienadora, reproduzindo a ideologia hegemônica.

A  dinâmica  da  sala  era  sempre  a  mesma  e  envolvia  correção,  explicação,  inquietação,
resolução em grupos e, novamente, correção, e assim por diante, em um ciclo contínuo, que
não favoreceu  a  criatividade  e a  reflexão  diante  dos  conhecimentos,  mas sim a repetição
monótona de uma rotina desmotivadora. (TORO, 2010, p. 130). 

Isso porque é extremamente complexo e indesejável a construção de um sistema educacional
com postura crítico reflexiva, diante do contexto sociocultural existente com relações rígidas e que
desconsideram vínculos.

Conforme ensina May (1972, apud TORO, 2010, p. 131), “quando o vínculo entre os seres
humanos  é  destruído,  significa  que  foram  desfeitas  e  desorganizadas  as  possibilidades  de
comunicação, e entram em cena a agressão e a violência”, quer na sala de aula, quer na realidade
social.

Ou seja, quando ausente uma postura ativa e questionadora, não há a construção de relações
reveladoras e autênticas, dando margem a alternativas violentas e destrutivas

Ademais, para a manutenção e reprodução do sistema, é necessário o controle ideológico das
massas e a ausência da consciência de classe dos indivíduos. 

Fator importante para o fomento do individualismo e da rivalidade, portanto, é a alienação
social promovida e propagada pelos órgãos de circulação em massa, estabelecidos na ideologia
burguesa e em sua lógica de exclusão.

Como uma forma de violência, o Bullying é uma questão social a ser estudada no âmbito da
educação a fim de se desenvolver alternativas viáveis para seu enfrentamento e solução.

É um assunto que vem tendo sua discussão ampliada ao longo dos anos em razão dos
efeitos maléficos e destrutivos aos cidadãos em desenvolvimento de sua personalidade, mas poucas
vezes se considera o violento contexto social.

Nesse sentido, não bastaria a criminalização da conduta ilícita, seria fundamental a discussão
sobre o respeito à diferença, com uma postura crítica, em uma detida análise sobre o contexto
social. 

É essencial,  sem dúvida, o fortalecimento de determinados valores da sociedade, como o
repúdio ao preconceito e à discriminação, na busca da efetivação da dignidade humana. 

Outra alternativa possível seria a realização de políticas sociais de prevenção e combate ao
Bullying, mas não as mesmas políticas focalizadas de sempre que não passam de gestão estatal da
força de trabalho e manutenção da ordem social. 
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Ao  contrário,  deve  haver  amplas  políticas  de  saúde  e  de  educação  para  minimizar  ou
erradicar  os  nefastos  efeitos  da  violência,  entre  elas  a  escolar,  haja  vista  as  políticas  sociais
deverem ser a repartição da riqueza socialmente produzida. 

Para tanto,  precisa-se  que o  Estado seja  efetivamente  Democrático de Direito  e  legítima
representação dos interesses da sociedade e não do capital.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  violência  é  uma  realidade  arraigada  ao  contexto  atual,  com  números  cada  vez  mais
expressivos, sendo que a origem do problema pode ser legada à organização social moderna e à
defesa da propriedade privada, como princípio fundamental.

Sujeitos alienados e individualistas são frutos do perverso sistema capitalista, mantido pelo
Estado, supostamente democrático, e atores da violência corriqueira.

No tocante ao Bullying, a estrutura escolar exprime a estrutura social capitalista, enviando a
ausência de postura crítica à escola, em relação ao preconceito e à discriminação. 

Sem dúvida alguma, a violência é fruto das desigualdades sociais,  dos problemas sociais
oriundos da organização social capitalista, de modo que apenas a mudança da ordem social, com
reformas nas bases materiais e concretas, seria a resposta para esse problema. 

Além do mais, é importante identificar o Bullying como mais uma forma de violência, elemento
social significativo na realidade contemporânea, decorrente de relações de expropriação de poder, 
de repressão e de ruptura do diálogo. 

As  alternativas  possíveis  em relação  ao fenômeno devem estar  lastreadas em princípios
como a tolerância e o respeito, além da busca do desenvolvimento interpessoal.
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