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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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Além disso, vítima, visivelmente, não se importa com a opressão
sofrida. Porém, ela guarda na sua mente cada apelido e
humilhação, causando, assim, distúrbios psicológicos como
depressão ou desejo de vingança. Com isso, surgem até mesmo
tragédias, a exemplo as que aconteceram ,em 2011, em uma
escola no Rio de Janeiro e em março de 2019, em outra escola em
Suzano, cidade de São Paulo. Assim, percebe-se a necessidade
urgente de medidas mais eficazes de combate ao bullying.
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A prática do bullying é um problema que abala a estrutura social,
criando um clima de tensão e desigualdade. Com isso, torna-se
necessária a ampliação de verbas por parte do Ministério da
Educação para criação de projetos nas escolas visando à igualdade
e maior compreensão entre os alunos. Exemplos de projetos são as
dinâmicas, palestras, trabalhos em grupos e depoimentos de
pessoas que sofreram ou sofrem o bullying. Com isso, a sociedade
será mais igualitária para todas os alunos.
TEXTO DE ALUNO
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