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O bullying, termo em inglês que se refere ao verbo “ameaçar,
intimidar”, é também utilizado para definir algumas situações
características agressivas no âmbito escolar. É uma situação
caracterizada por atos agressivos verbais ou físicos de maneira
repetitiva por parte de um ou mais alunos contra um ou mais
colegas. Estes comportamentos, na maioria das vezes, não
apresentam motivações específicas ou justificáveis.
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Isolado pelo grupo, o aluno não participa dos jogos e brincadeiras. Está
sempre sozinho, é alvo de piadinhas jocosas, apelidos maldosos e, às vezes,
apanha mesmo. Não é difícil reconhecer uma vítima de bullying, a criança ou
adolescente que sofre violência física ou psicológica de forma constante e
intencional por parte dos colegas. A prática está disseminada nas escolas,
tanto no Exterior quanto no Brasil, e causa grande sofrimento para os alunos –
gera ansiedade, pânico, insônia, cefaleia, entre outros – e para seus pais.
Cerca de um terço dos estudantes do nono ano do ensino fundamental de
6.780 escolas do País, ouvidos para uma pesquisa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) no ano passado, declarou sofrer bullying.
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O grande desafio de educadores, escolas e famílias é vencê-lo.
Alguns projetos pioneiros indicam possíveis caminhos. Estudos
científicos e experiências bem-sucedidas sugerem três vertentes a
serem trabalhadas com os jovens: a empatia, a capacidade de se
colocar no lugar do outro, a resiliência, a habilidade de reagir
positivamente a uma situação adversa, e a criatividade, uma forma
de canalizar o impulso agressivo para algum talento.
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REVISTA ISTO É , 14 DE MARÇO DE 2011.
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Na sociedade, a maioria das pessoas tem como costume a
exclusão daquele que é considerado diferente dos demais. Assim,
surge o bullying com suas diversas formas de manifestação.
Apelidos, xingamentos e outros tipos de ofensa caracterizam esse
comportamento agressivo, marcado pelo isolamento da vítima
frente aos que se consideram superior. Dessa forma, as
desigualdades apenas tendem a aumentar, além da possível
revolta dos que sofrem a ação.
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O bullying, muitas vezes, é direcionado para pessoas que possuem
alguma característica marcante, como o peso excessivo ou a magreza,
cor da pele, estatura física, cabelo, modo de assistir às aulas e de se
vestir. Isso geralmente é praticado por aqueles que se consideram
superiores aos demais, não dando valor ao próprio modo de pensar da
outra pessoa, julgando-a por meros defeitos ou características. Com
isso, surgem os apelidos e ofensas, motivados pelo simples prazer em
humilhar os outros ou pela ausência de instrução familiar, dando
margem à falta de bom-senso, solidariedade e igualdade.
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