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RESUMO 

 
A presente tese ocupa-se do estudo do bullying escolar, partindo da 

constatação de que sua ocorrência se deve à intolerância diante da diferença que o outro 

representa. Para alcançar tal objetivo foi necessário unir os ensinamentos da 

Criminologia e da Educação, visando a desvendar os processos sociais que estruturam o 

espaço escolar. O caminho percorrido inicia-se pela análise da violência, passando pela 

violência escolar, para finalmente encontrar o bullying, considerado mais um dos modos 

de manifestação do fenômeno. A junção dos ensinamentos emanados das duas ciências 

mencionadas solidifica-se no momento em que a escola é estudada como instrumento 

do exercício do controle social informal dos comportamentos.  
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INTRODUÇÃO 

Por meio dos livros de Criminologia é possível compreender que a ciência 

ocupa-se do estudo do delito, do delinquente, da vítima e do controle social. 

Está certo. No entanto, é preciso entender o que está por trás dessa escolha, 

o que existe em comum entre esses referenciais.  

Após uma reflexão chega-se à conclusão de que o que une todos esses 

elementos é o conflito. Nesse diapasão, em última análise, fica claro que a Criminologia 

investiga as relações sociais conflitivas.  

Não obstante a conduta não ser considerada criminosa em dada sociedade, 

sendo ela a expressão de um conflito social, deve a Criminologia ocupar-se dela, 

descobrir suas nuanças, compreender suas especificidades e atuar sobre ela.  

Defender que uma ação só deve ser alvo de preocupação após ser alçada à 

categoria de crime contrapõe-se aos objetivos da Criminologia, uma vez que não 

interessa a essa ciência a normatização criminal dos comportamentos, já que ela, nos 

últimos anos, tem trabalhado aguerridamente contra o sistema penal, cuja atuação, em 

vez de solucionar os problemas sociais, mostra somente apropriar-se e aprofundar a 

contenda que se propõe resolver.  

Vale lembrar que não é a criminalização de um ato que mede sua 

danosidade. Por conseguinte, não é porque uma conduta não tenha ainda se tornado 

criminosa que ela não produzirá consequências negativas sobre os envolvidos. 

Sabe-se que a consideração de uma ação como crime responde apenas a 

interesses de grupos sociais, a jogos de poder, à imposição de pontos de vista e não a 

uma exigência do próprio comportamento.  

Em virtude disso, do mesmo modo que no âmbito macrossocial a 

Criminologia perquire as razões da violência, deve fazê-lo também no ambiente escolar, 

já que a escola, a despeito de suas peculiaridades, conforma um sistema social próprio. 



Ela pressupõe uma organização, uma estrutura e atores particulares, envolvidos em uma 

relação específica, que devem ser compreendidos naquilo que os distingue do restante 

do corpo social.   

É nesse contexto, então, que se apresentam ao criminólogo a necessidade e 

o desafio de estudar o bullying escolar.  

Necessidade por várias razões. Ainda que o bullying não seja um fenômeno 

novo, contemporaneamente ele tem se feito cada vez mais presente na vida dos 

escolares, tornando-se fundamental compreender as engrenagens dos sistemas social e 

escolar que têm permitido, ou até estimulado, essa conduta.   

Outrossim, não se pode desconsiderar que a violência escolar não é 

imprevisível. Ela foi construída socialmente e negar-se a compreender o problema pode 

colaborar para maximizá-lo.  

Importante evidenciar, nesse contexto, que “a juventude é o segmento que 

mais catalisa as tensões sociais como também as exterioriza, a juventude é a vitrine dos 

conflitos sociais”.1 Desse modo, uma contenda que desabrocha em seu seio não pode ser 

deixada de lado, sob o risco de penitenciar todo um grupo social e atrapalhar seu 

desenvolvimento.  

Um desafio por outras tantas razões. A violência escolar, mormente a 

interpares, é um tema ainda muito pouco debatido no Brasil. Na Criminologia, então, os 

estudos sobre o assunto são raríssimos.  

Fato é que os criminólogos evitam aprofundar a investigação das 

instituições que como a escola conformam o controle social informal em virtude do 

desconforto e da dificuldade implicados na tarefa de compreender o funcionamento de 

ambientes desconhecidos em sua profundidade, e por vezes enigmáticos, para o teórico 

que se ocupa do estudo do fenômeno criminoso.  

                                                           
1  DIÓGENES, Glória. Grupos identitários e fragmentação social: a violência como “marca”. In: 

SANTOS, José Vicente Tavares dos (Org.). Violência em tempo de globalização. São Paulo: 
Hucitec, 1999. p. 165.  



Em consonância com essa ideia afirma Castro que, “como criminólogos, 

com uma formação mais ou menos específica, embora, em todo caso, pouco ortodoxa, a 

incursão no campo da educação foi limitante”.2  

Em decorrência da mencionada falta de estudos acerca do tema, depara-se, 

ao realizar uma pesquisa dessa natureza, com a “pouca quantidade de textos 

criminológicos que tratem com certa profundidade as instâncias informais de controle 

social e que abram mão de repetir fórmulas vazias de conteúdo científico”.3 Por conta 

disso, não se questiona e não se problematiza a escola como estrutura de imposição 

ideológica e de discriminação cultural, fazendo parecer que ela tenha sido neutra na 

realização dessa tarefa.4  

Por todo o exposto, é que a mencionada lacuna precisa ser suprida. Para 

tanto, mister que a Criminologia e a Educação se unam na troca e na complementação 

de seus saberes.  

É preciso romper as fronteiras entre as disciplinas, as quais levam a crer que 

a realidade social é tão compartimentalizada que é possível compreendê-la por completo 

utilizando-se apenas de um viés segmentado de conhecimento. O que se percebe é que 

“esse modo de justificar as fronteiras entre disciplinas torna-se problemático, pois 

assumimos que o mundo humano reflete divisões tão precisas que demandam ramos 

especializados de especialização”.5  

Parece mesmo que esse desafio já nasceu com a Criminologia que, por sua 

interdisciplinaridade, muitas vezes foi acusada de não ser ciência. Assim, “a violação 

                                                           
2  CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da libertação. Tradução de Sylvia Moretzsohn. Rio de 

Janeiro: Revan, 2005. p. 167.  
3  BARREIRAS, Mariana Barros. Controle social informal x controle social formal. In: SÁ, Alvino 

Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia e os problemas da atualidade. São Paulo: 
Atlas, 2008. p. 300.  

4  CERLETTI, Alejandro. El concepto de igualdad en las políticas educativas: una aproximación 
filosófico-política. In: TREVISAN, Amarildo Luiz; TOMAZETTI, Elisete Medianeira; 
ROSSATTO, Noeli Dutra (Orgs.). Diferença, cultura e educação. Porto Alegre: Sulina, 2010.  

5  BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a Sociologia. Tradução de Alexandre 
Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 14.  



das fronteiras de outras disciplinas é recorrente no criminólogo, dando por certo que ao 

fazer criminologia cada um é relativamente livre para traçar os limites”.6  

Para alcançar, portanto, o objetivo de desvendar as relações que permeiam a 

escola e, consequentemente, compreender o bullying escolar, a presente tese foi dividida 

em três Capítulos. 

No primeiro Capítulo apresenta-se uma incursão sobre a violência, visando 

a elucidar as suas diversas vertentes de análise, demonstrando-se ainda que nas 

sociedades contemporâneas ela pode ser interpretada como manifestação do 

comportamento intolerante, para depois debruçar-se especificamente sobre a violência 

escolar.  

Logo, pretende-se evidenciar que a despeito de o presente trabalho objetivar 

analisar a violência interpares, existem outras violências que se apresentam na escola, 

como a que envolve os alunos e os professores e os alunos e o corpo diretivo do 

estabelecimento, as quais encontram também inúmeras maneiras de expressão.  

Ademais, para que o fenômeno possa ser compreendido em sua inteireza, 

apresentam-se também nesse Capítulo outros comportamentos que com ele se 

confundem, como a transgressão e a incivilidade. 

No segundo Capítulo o estudo foca-se no bullying escolar, o qual se 

considera uma das representações da violência escolar.  

Exibem-se aí a definição do problema, os comportamentos pelos quais ele 

se manifesta, as características dos envolvidos, bem como as consequências derivadas 

de sua ocorrência no âmbito escolar, visando a desmistificar a ideia de que todo ato 

agressivo perpetrado contra um estudante configura o bullying.  

Outrossim, ofertar-se-á uma explicação para o fenômeno com base na 

constatação de que o fundamento do bullying escolar é o repúdio em relação a alguma 

                                                           
6  PAVARINI, Masimo. Como resistir: control social y saber critico. Capítulo Criminológico, 

Maracaibo, n. 22, p. 33-53, 1994, especialmente p. 44. 



característica considerada estranha, fora dos padrões do alunado. Considera-se, pois, 

que o bullying é motivado, no âmbito escolar, pela intolerância ao diferente.  

Como parte dessa explicação demonstra-se, no final do excerto, a influência 

que o rótulo e o estigma têm sobre as agressões perpetradas contra os estudantes.  

Por fim, no terceiro Capítulo é que as lições da Criminologia e da Educação 

se integrarão completamente no estudo das maneiras pelas quais a sociedade realiza a 

prevenção e a repressão dos comportamentos de seus pares.  

Em outras palavras, apresenta-se a evolução na construção do controle 

social e as vertentes que se desdobram em seu exercício: o controle social formal e o 

controle social informal.  

Com o objetivo de contrapor e cotejar as duas maneiras de controle 

mencionadas, primeiramente analisa-se o controle social formal e, em seguida, o 

controle social informal, do qual a escola faz parte, fornecendo-se explicações 

criminológicas para o seu desempenho.  

Almejando a consecução dos objetivos propostos na presente tese, 

investiga-se a escola em um item separado. Perquirem-se, nessa teorização, os reais 

propósitos do controle por ela realizado, os mecanismos pelos quais ele se efetiva, 

respondendo ainda à questão de se a instituição escolar é uma instituição total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese confrontou-se, ao longo de seu desenvolvimento, com inúmeros 

desafios. Diversas questões fizeram-se pertinentes, sendo necessário, neste espaço, 

ponderar sobre todas elas.  

Antes de tudo, mister destacar que o bullying escolar é uma violência, é uma 

das tantas manifestações que o comportamento violento encontra.  

Isso implica reconhecer que ocorrências de agressões físicas e verbais, 

repetidamente praticadas contra alguém, dentro de uma relação de desequilíbrio de 

poder, não são parte da organização normal das escolas, sendo, em contrapartida, 

problemas que devem ser solucionados. 

E sendo a violência um fenômeno social e cultural, fez-se necessário 

compreendê-la dentro das estruturas da sociedade e do espaço escolar que a suportam. 

Nesse sentido, o que se verificou é que as organizações sociais, ao definirem 

um conjunto hermético de padrões de comportamento e de aparência, acabam 

estimulando o rechaço a tudo que não se coaduna com os parâmetros estabelecidos. É 

daí que emerge o bullying escolar.  

O bullying, pois, tem uma razão de ser que é social. É a intolerância, a não 

aceitação do outro, por ser ele diferente do que se considera adequado, que faz com que 

as agressões físicas e psicológicas repetidamente aconteçam. Assim, ser mais retraído, 

não ter as roupas da moda, ser muito baixo, ser muito alto, ser muito magro, ser muito 

gordo, usar óculos, ter os cabelos rebeldes, enfim, essas simples e inofensivas 

características fazem nascer a violência.  

Nesse diapasão, invade a escola um problema que é social, mas que naquele 

ambiente acaba ganhando configurações e proporções únicas.  

Na sociedade é possível evitar contatos indesejados, diminuir as 

possibilidades de ver e conviver com pessoas ou grupos sociais minoritários, atitude 



discriminatória e que certamente enfraquece os laços de solidariedade social, mas que, 

não necessariamente, culmina num conflito aberto entre os envolvidos. Contudo, na 

escola, o convívio com os outros estudantes é imposto, não há possibilidade de se 

esquivar do encontro não querido, razão pela qual o confronto tem maiores 

possibilidades de acontecer e, muitas vezes, efetivamente ocorre.   

Diversas análises foram feitas sobre o bullying escolar colocando o jovem 

como o único responsável pelas agressões. Curiosamente, muitos diretores atribuem a 

ocorrência dos confrontos às características pessoais dos alunos, tidos como muito 

conflitivos ou intolerantes, isentando a escola de responsabilidades em relação à 

convivência de seus alunos. 

Debarbieux confirma essa assertiva ao defender que “a polêmica maneira de 

abordar a questão da intimidação por colegas nem sempre escapou de um enfoque 

excessivo nos aspectos psicológicos e no indivíduo, nos padrões e nos traços de caráter, 

sem colocar em questão os sistemas educacional e político”.7  

O perigo dessas apreciações centradas somente no agressor é que elas levam 

a crer que se ele não existisse o problema também desapareceria, o que pode estimular 

práticas higienistas e discriminatórias. Nesses termos, a solução de um problema criaria 

outro ainda maior, ou pelo menos, de iguais proporções.  

Em contrapartida, entender o bullying escolar como algo que decorre das 

estruturas sociais e escolares implica aceitar que a eliminação do perpetrador das 

agressões não minimiza o problema, pois a própria conjuntura social faz brotar, a todo 

tempo, novos bullies. 

Nesse sentido,  

a violência, diríamos, por tudo que é possível constatar e demonstrar, 
é um artefato da cultura e não seu artífice. Ela é uma particularidade 
do viver social, um tipo de “negociação”, que através do emprego da 

                                                           
7  DEBARBIEUX, Éric. “Violência nas escolas”: divergências sobre palavras e um desafio político. In: 

DEBARBIEUX, Éric; BLAYA, Catherine (Orgs.). Violência nas escolas e políticas públicas. 
Tradução de Patrícia Zimbres. Brasília: Unesco, 2002. p. 73.  



força ou da agressividade, visa encontrar soluções para conflitos que 
não se deixam resolver pelo diálogo e pela cooperação.8  

Importante perceber, então, que “quanto mais aprimorada culturalmente for 

uma sociedade, maior será o nível de tolerância. Isso corresponderá ao enriquecimento 

de uma cultura democrática fundamentada no respeito pelas diferenças do outro”.9  

Vale também destacar que identificar a importância de um problema não 

significa ter de estender suas dimensões. Nesse diapasão, mister aclarar que o bullying 

nas escolas existe, atrapalha o desenvolvimento das relações escolares, mas tem uma 

extensão menor do que os meios de comunicação costumam asseverar. 

Conforme se demonstrou na presente tese, os números da violência escolar 

ainda são pequenos e os atos praticados dificilmente superam a agressão verbal, o que 

deve ser tomado como um estímulo ao seu estudo, visando a prevenir a dissipação dessa 

violência. 

Note-se que como “a construção da violência é lenta significa também que a 

prevenção tenha que começar cedo, devendo acontecer em meio às tarefas cotidianas da 

educação, e não apenas nas grandes campanhas de ‘conscientização’, por mais úteis que 

elas possam ser”.10  

Diante de um conflito social, muitas vezes o que se exige é a presença do 

direito penal, considerado o único instrumento capaz de combater a violência. Porém, 

sua efetividade é mais simbólica do que real e o recurso a ele não resolverá o bullying 

escolar, pois ao estigmatizar os envolvidos numa disputa, a norma penal só consegue 

fortalecer a diferença que no início gerou o problema.  

                                                           
8  COSTA, Jurandir Freire. Violência e psicanálise. 3. ed. são Paulo: Graal, 2003. p. 62.  
9  LEISTER, Margareth Anne; TREVISAN, Elisaide. A tolerância e os direitos humanos: aceitar o 

multiculturalismo e as diversidades para viver uma cultura democrática. Revista Mestrado em 
Direito, Osasco, v. 12, n. 1, p. 199-227, jan.-jul. 2012. p. 225.  

10  DEBARBIEUX, Éric. “Violência nas escolas”: divergências sobre palavras e um desafio político. In: 
DEBARBIEUX, Éric; BLAYA, Catherine (Orgs.). Violência nas escolas e políticas públicas. 
Tradução de Patrícia Zimbres. Brasília: Unesco, 2002. p. 86.  



Nesse caso, a lei pode incitar a transgressão. Faz com que a violência na 

escola se manifeste de modo recorrente e com que não se trabalhe a questão 

institucional, o que se passa na sala de aula e nos corredores da escola.11 

Por isso que  

o recurso a via penal – ainda que consista esta em um processo 
especialmente desenhado para menores infratores – deve ser sempre a 
ultima ratio na resolução do conflito surgido. [...] Em consequência, 
se considera que o primeiro nível de luta contra o bullying se encontra, 
em todo caso, no próprio âmbito escolar.12   

É, pois, na escola que as soluções têm de ser buscadas. A negociação dos 

conflitos por meio do estímulo ao diálogo – realizado numa perspectiva simétrica – é 

que tem força de fazer emergir uma resposta que a todos beneficie. Nesse sentido, o 

trabalho pedagógico deve ser dirigido ao empoderamento do estudante no uso de sua 

capacidade de falar.  

Assim,  

embora a escola esteja muito preocupada com o aproveitamento 
intelectual, precisa criar oportunidades para crianças e adolescentes 
observarem e praticarem a capacidade de relacionamento social, como 
conviver com os seus colegas e resolver situações-problemas. Não 
basta os alunos falarem, é preciso ver exemplos, praticar e obter 
retorno das competências desenvolvidas e obter consequências 
positivas da aprendizagem quando os alunos utilizam estas 
competências na interação com colegas e alunos.13  

No entanto, não se pode se iludir acerca da possibilidade e do interesse das 

escolas em solucionar o problema. 

Nas palavras de Zaffaroni, a Criminologia  

                                                           
11  DEFRANCE, Bernard. La violence à l’école. 7. ed. Paris: La Découverte, 2009.  
12  MARTÍN RÍOS, Maria Del Pilar. Aspectos procesales del tratamiento en España del bullying o 

acoso escolar. Revista de Derecho e Proceso Penal, Navarra, n. 29, p. 13-23, set.-dez. 2012. p. 15.  
13  GOMES, Candido Alberto. A educação em novas perspectivas sociológicas. 4. ed. São Paulo: EPU, 

2005. p. 117.  



é o saber (conjunto de conhecimentos) que nos permite explicar como 
operam os controles sociais punitivos de nossa margem periférica, que 
condutas e atitudes promovem, que efeitos provocam e como se os 
encobre enquanto isso seja necessário ou útil para projetar alternativas 
às soluções punitivas ou soluções punitivas alternativas menos 
violentas que as existentes e mais adequadas ao progresso social.14  

Contudo, ela tem realmente se preocupado em denunciar os interesses que 

se escondem por detrás da atuação do sistema de controle social formal, sem, porém, 

dedicar a mesma atenção ao controle social informal.   

O comando das instituições de ensino é um instrumento de poder que se 

exerce na realização do controle social informal e, nesse âmbito, pode assumir papéis 

contraditórios.  

Ao mesmo tempo que as agências do controle social informal são mais 

eficazes na tarefa de evitar a ocorrência de comportamentos indesejáveis, impedindo, 

assim, que o sistema penal seja chamado a intervir, elas também servem aos interesses 

da classe social dominante, colaborando no aprofundamento, ou pelo menos na 

mantença, das relações sociais desiguais. E a escola mostra essa sua faceta quando 

impõe saberes e valores aos estudantes, sem possibilitar que eles questionem a 

pertinência do conhecimento, quando exige obediência diante de regras de 

comportamento unilateralmente aprovadas e quando determina a qualidade dos alunos 

apenas com base em seu desempenho acadêmico.  

Logo, nota-se que o controle social não é necessariamente ruim, mas ele é 

péssimo quando mina a autonomia do sujeito, quando usurpa suas ideias e quando 

trabalha em favor de interesses apenas de uma maioria. Ele não serve à emancipação 

social quando pretende produzir cidadãos disciplinados, que não questionem a ordem 

social imposta, tratando-a como mero dever ser.  

Diante disso, pergunta-se: 

                                                           
14  ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Criminología: aproximación desde un margen. Colômbia: Temis, 

1993. p. 20.  



qual seria a escola adequada? Sem dúvida, diante da realidade atual, 
torna-se premente que qualquer instituição educativa seja aberta à 
valorização dos interesses, conhecimentos e expectativas dos jovens 
favoreça sua autoestima e consubstancie o respeito aos seus direitos 
em práticas e não somente na enunciação de programas e conteúdos; 
se proponha a motivar, mobilizar e desenvolver conhecimentos que 
partam da vida dos jovens e demonstre interesse por eles como 
cidadãos e não somente como objetos de aprendizagem. Deve ser uma 
instituição flexível, com novos modelos de avaliação e sistemas de 
convivência que levem em conta a diversidade da condição de ser 

jovem; que atenda às dimensões do desenvolvimento humano e que os 
jovens possam aprender o saber sistematizado que faz parte da 
herança da humanidade. Enfim, deve ser uma instituição capaz de 
acompanhar e facilitar um projeto de inclusão, o que torna essencial 
ter os sujeitos no centro dos processos educacionais.15 

Uma escola que tenha essas como suas únicas funções, certamente 

conseguirá educar para emancipar.  

Conclusão  

Esta tese tratou de unir os ensinamentos da Criminologia e da Educação 

para investigar o problema do bullying escolar, partindo da constatação de que sua 

origem deriva da intolerância ao diferente.  

De todo o exposto foi possível perceber que a despeito de as pessoas 

cotidianamente empregarem o termo violência, compreender seu real significado é 

tarefa bastante tortuosa, uma vez que a expressão é polissêmica e cultural, sendo que 

cada ramo do saber e cada momento histórico considerado a definem mediante 

parâmetros e perspectivas diversas. Nesse sentido, destacou-se que a violência não tem 

apenas um sentido negativo, já que, sob o aspecto da moralidade, ela pode ser encarada 

positiva ou negativamente. Há ainda violências consideradas justificadas, por vezes até 

necessárias, como a empregada pelo sistema penal, enquanto outras são vistas como 

absolutamente incompreensíveis.  

                                                           
15  ANDRADE, Eliane Ribeiro; NETO, Miguel Farah. Juventudes e trajetórias escolares: conquistando 

o direito à educação. In: ABRAMOVAY, Miriam; ANDRADE, Eliane Ribeiro; ESTEVES, Luis 
Carlos Gil. Juventudes: outros olhares sobre a diversidade. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria da Ação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Unesco, 2007. p. 78. 



Outrossim, por muito tempo somente era vista como manifestação do 

comportamento violento a agressão física, sem que contudo se percebesse que por meio 

da palavra e da desconsideração do outro se praticam violências talvez até mais 

dolorosas do que as que deixam marcas no corpo.  

De todo modo, mesmo diante das dissonâncias mencionadas, nas sociedades 

pós-modernas foi possível identificar um aspecto sobrepujante da violência: o fato de 

ela ser uma resposta à intolerância. Nas sociedades multiculturais defrontar-se com 

alguém considerado diferente, com pessoas cujos objetivos e crenças são discordantes, é 

cada vez mais corriqueiro, sendo que uma atitude de intolerância diante dessa situação 

desemboca no inaceitável conflito aberto, demonstração maior da não aceitação do 

outro.  

Nas escolas, também vislumbrou-se a ocorrência do ato violento. Porém, 

percebeu-se que o fenômeno não raramente é superdimensionado por ser confundido 

com outros comportamentos, como a transgressão e a incivilidade. 

Constatou-se, então, que nesse ambiente, o bullying é uma das maneiras que 

a violência encontra para manifestar-se. Episódios de agressões físicas, verbais ou 

psicológicas contra outro estudante, emergidos de uma relação de desigualdade de 

poder, caracterizam o problema.  

Mais uma vez, aqui também a intolerância ao diferente mostra a sua face.  

Diversos estudos foram realizados visando a compreender o bullying nas 

escolas, a investigar sua ocorrência e a propor ações de embate. Entretanto, nenhum 

deles se ocupou de aprofundar a análise de um momento anterior que é o do surgimento 

do problema. E nesse sentido vai a colaboração do presente trabalho.  

O que aqui se evidenciou é que o bullying escolar decorre da intolerância 

diante da diferença do outro. Ao deparar com uma característica física ou 

comportamental considerada esquisita, fora dos padrões, a resposta ofertada pelo 

estudante é a violência reiterada, que se pratica por intermédio da agressão, de 

xingamentos ou do isolamento.       



Nesse sentido, restou claro que o problema não advém da maldade ou da 

índole ruim de um ou mais alunos, que com desvios comportamentais de origem 

genética perturbam o restante do grupo. O bullying é um problema social e para 

entendê-lo foi necessário desvendar os segredos do local onde ele ocorre, no caso do 

recorte escolhido, a escola. 

Demonstrou-se que a instituição de ensino, em virtude da importante função 

de transmissão do saber que exerce, não excepcionalmente é encarada de maneira 

ingênua, sem que se atente para o fato de que ela é instrumento do exercício do controle 

social informal e, desse modo, cumpre outras tarefas que vão além da de educar.  

Assim, visando a cotejar criticamente os controles que se realizam sobre os 

cidadãos, nas interações que estabelecem no dia a dia, estudaram-se os controles sociais 

formal e informal, deixando claro que, a despeito de aquele ser considerado mais 

negativo, este não fica indene de críticas.  

O controle social formal é profissionalizado e caracteriza-se pela 

participação do Estado, em quaisquer de seus órgãos. Em contrapartida, o controle 

social informal atua sem a intervenção direta do Estado e de maneira dissipada, o que 

torna seus contornos mais embaraçados.  

Nesse diapasão, a instituição de ensino, conforme se demonstrou, realiza 

diversas atividades que visam ao cumprimento de sua função de controle, o qual age 

para moldar os alunos para que se adequem e aceitem mais facilmente a desigualdade 

das relações sociais, bem como sejam bons trabalhadores, ou seja, quando provenientes 

das classes sociais mais desfavorecidas, tornem-se funcionários adaptados ao seu 

destino.  

É por meio da obediência, da ordem e da disciplina que a instituição 

doutrina seus alunos para que aceitem – sem contestar – os valores sociais nos quais 

devem crer.  



Tudo isso faz com que a escola confunda-se com as instituições totais. A 

despeito de não enquadrar-se na mencionada definição ela ostenta características que a 

aproximam do modelo de controle adotado nas instituições totais.  

À escola tem acesso parcela significativa das crianças e adolescentes de 

dada comunidade e sobre eles exerce sua disciplina mediante, por exemplo, o 

estabelecimento de regras rígidas, a proibição de saída durante o período de aulas, a 

exigência de horários e o uso do uniforme, do mesmo modo que o faz a instituição total.  

Note-se, pois, que enquanto a escola quer formar cidadãos disciplinados e 

sem autonomia, a construção de um vínculo positivo com ela impede que o estudante 

enverede pelas práticas criminosas, o que comprova a sua força como guia na assunção 

de comportamentos desejáveis.  

Por todo o exposto, mister que se lance um olhar crítico sobre a escola, 

desnudando seus problemas e também suas potencialidades, para que assim ela possa 

ser aproveitada em tudo o que tem de libertária e rechaçada em tudo o que tem de 

conservadora.  
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