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BULLYING VIRA ROTINA NA VIDA DOS ADOLESCENTES
JORNAL DA BAND
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Normalmente, chamamos de bullying o comportamento agressivo sistemático
cometido por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido
acontece entre adultos, geralmente no ambiente de trabalho, classificamos o ato
como assédio moral.

As discussões sobre o bullying são relativamente recentes, chamando a
profunda atenção dos especialistas em comportamento humano apenas nas últimas
duas décadas. Até a década de 1970, não se falava sobre bullying.
O comportamento agressivo e a perseguição
sistemática de algumas crianças contra
outras era visto como um traço comportamental
natural, afirma Cleo Fante, especialista no assunto.

O bullying consiste em agressões e intimidações 
constantes.
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Comumente, o bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em
grupo (ou com o apoio do grupo) ou agem contra indivíduos que não conseguem se
defender das agressões. Apesar de considerarmos o sofrimento da vítima, também
devemos tentar entender o comportamento dos agressores. Muitas vezes, são
jovens que passam por problemas psicológicos ou que sofrem agressões no
ambiente familiar e na própria escola, e tentam transferir os seus traumas por meio
da agressividade contra os outros.

As vítimas do bullying sentem-se impotentes 
diante das agressões.
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O bullying pode acontecer no condomínio, na vizinhança, em grupos ou
agremiações esportivas etc., mas o local onde mais acontece esse tipo de crime é
na escola. Fatores sociológicos e psicológicos explicam esse fenômeno: é na escola
onde os jovens passam grande parte de seu tempo e interagem com um número
maior de pessoas.

Também é na escola o lugar onde os reflexos da sociedade fazem com que se crie
uma espécie de micro-organismo social, que tende a recriar a sociedade em um
espaço menor e isolado. A sociedade em geral é
agressiva e excludente, e esses fatores tendem
a se repetir entre os jovens no âmbito escolar.
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No dia 6 de novembro de 2016, foi sancionada no Brasil pela presidente
Dilma Rousseff a Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à
Intimidação Sistemática. A lei composta por oito artigos torna a luta contra o
bullying escolar uma política pública de educação e implementa uma série de
ações que visam a erradicar o bullying por meio de campanhas publicitárias,
capacitação dos profissionais da educação para lidarem com casos de
bullying e o diálogo mais estreito entre a escola e a família. Veja a transcrição
do artigos 2º, 3º e 4º dessa lei:
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