


O problema tem abrangência mundial e atravessa gerações. No
entanto, ganhou atenção com maiores dimensões principalmente
após o evento que ficara conhecido como Massacre de Columbine,
quando alunos de uma escola de ensino médio nos Estados Unidos
mataram 12 colegas e um professor a tiros, além de ferir outras
duas dezenas. Como os autores da carnificina eram típicos alvos de
"bullying" no cotidiano colegial, o caso despertou um grande
debate sobre o tema, o qual ultrapassou as fronteiras norte-
americanas.
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Esse tipo de violência pode gerar consequências psicológicas
marcantes nas pessoas, dentre as quais a exclusão social e a
estigmatização. Reforça, logo na juventude, uma perigosa
cultura de violência e intolerância às diferenças. Por tais
razões, deve ser combatido de modo ostensivo, em especial,
no âmbito das escolas, onde comumente a problemática se
prolifera. Conforme especialistas, todavia, as medidas de
enfrentamento ao "bullying" ainda são consideradas pouco
efetivas.
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Um dos principais desafios é justamente identificar o
"bullying", que tende a se camuflar e ser confundido com algo
que pode ser tido como ordinário no dia a dia escolar, tamanha
a sua ocorrência. Cabe a essas instituições ajudarem a
modificar a longeva cultura de humilhação, ofensa e
intimidação, que devasta o desenvolvimento cognitivo e o
convívio entre os jovens e, em casos mais extremos, ameaça
vidas.
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Os tempos de tratar o problema com desdém já passaram.
Portanto, a participação de todos se mostra de suma relevância a
fim de calar os opressores. Silenciar diante de situações constantes
de agressão física ou psicológica pode significar condescendência, o
que favorece o "bullying". Debater, expor e se manifestar sobre a
gravidade do assunto são atitudes que, com o tempo, ajudam a
impedir essa violência de se perpetuar.
Disponível em : https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/opiniao/combate-ao-bullying-1.1650622.
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01. Após a análise do artigo de opinião 
“Combate ao  público”, identifique as 
principais características desse tipo de 

texto.


