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“Caminhos para combater o bullying nas escolas brasileiras”
TEXTO I
O que é bullying
O termo bullying compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas,
que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s),
causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder. Portanto, os
atos repetidos entre iguais (estudantes) e o desequilíbrio de poder são as características
essenciais, que tornam possível a intimidação da vítima.
Por não existir uma palavra na língua portuguesa capaz de expressar todas as situações
de bullying possíveis, relacionam-se a seguir algumas ações que podem caracterizá-lo:
Colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, discriminar,
excluir, isolar, ignorar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, agredir,
bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences.
[ABRAPIA - Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência]
TEXTO II
Papel da escola
"A escola que afirma não ter bullying ou não sabe o que é ou está negando sua existência", diz o
médico pediatra Lauro Monteiro Filho, fundador da Associação Brasileira Multiprofissional de
Proteção à Infância e Adolescência (Abrapia), que estuda o problema há nove anos. Segundo o
médico, o papel da escola começa em admitir que é um local passível de bullying, informar
professores e alunos sobre o que é e deixar claro que o estabelecimento não admitirá a prática prevenir é o melhor remédio. O papel dos professores também é fundamental. "Há uma série de
atividades que podem ser feitas em sala de aula para falar desse problema com os alunos. Pode
ser tema de redação, de pesquisa, teatro etc. É só usar a criatividade para tratar do assunto", diz.
[Revista Nova escola]
Baixa autoestima
"O bullying está relacionado ao desenvolvimento de baixa autoestima, ao isolamento social e à
depressão. Influencia a capacidade produtiva do adolescente-vítima, enquanto o agressor pode
ser levado a adotar comportamentos de risco durante a fase adulta, como alcoolismo,
dependência de drogas e até mesmo o uso da violência explícita."
[Aramis Lopes, coordenador do Programa Anti-Bullying da ABRAPIA, in Universia]
TEXTO III
Um em cada dez estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying
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No Brasil, aproximadamente um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas
escolas. São adolescentes que sofrem agressões físicas ou psicológicas, que são alvo de piadas e
boatos maldosos, excluídos propositalmente pelos colegas, que não são chamados para festas ou

reuniões. O dado faz parte do terceiro volume do Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (Pisa) 2015, dedicado ao bem-estar dos estudantes.
O relatório é baseado na resposta de adolescentes de 15 anos que participaram da avaliação. No
Brasil, 17,5% disseram sofrer alguma das formas de bullying "algumas vezes por mês"; 7,8%
disseram ser excluídos pelos colegas; 9,3%, ser alvo de piadas; 4,1%, serem ameaçados; 3,2%,
empurrados e agredidos fisicamente. Outros 5,3% disseram que os colegas frequentemente
pegam e destroem as coisas deles e 7,9% são alvo de rumores maldosos. Com base nos relatos
dos estudantes, 9% foram classificados no estudo como vítimas frequentes de bullying, ou seja,
estão no topo do indicador de agressões e mais expostos a essa situação.
A publicação faz parte das divulgações do último Pisa, de 2015, avaliação aplicada pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Participaram dessa
edição 540 mil estudantes de 15 anos que, por amostragem, representam 29 milhões de alunos
de 72 países. São 35 países-membros da OCDE e 37 economias parceiras, entre elas o Brasil.
Em comparação com os demais países avaliados, o Brasil aparece com um dos menores "índices
de exposição ao bullying". Em um ranking de 53 países com os dados disponíveis, o Brasil está
em 43º. Em média, nos países da OCDE, 18,7% dos estudantes relataram ser vítimas de algum
tipo de bullying mais de uma vez por mês e 8,9% foram classificados como vítimas frequentes.
"O bullying tem sérias consequências tanto para o agressor quanto para a vítima. Tanto aqueles
que praticam o bullying quanto as vítimas são mais propensos a faltar às aulas, abandonar os
estudos e ter piores desempenhos acadêmicos que aqueles que não têm relações conflituosas
com os colegas", diz o estudo, que acrescenta que nesses adolescentes estão também mais
presentes sintomas de depressão, ansiedade, baixa autoestima e perda de interesse por qualquer
atividade. (http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-04).
TEXTO IV

Lei que obriga escolas e clubes a combaterem bullying entra em vigor
Equipe pedagógica precisa desenvolver ações de prevenção.
Projeto foi aprovado no ano passado pelo Congresso.
A lei que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate o bullying entrou em
vigor nesta semana. O texto, publicado no "Diário Oficial da União" de 9 de novembro havia sido
aprovado pela Câmara em outubro e enviado para a sanção presidencial.
Pelo texto aprovado, bullying é definido como a prática de atos de violência física ou psíquica
exercidos intencional e repetidamente por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o
objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima.
O projeto determina que seja feita a capacitação de docentes e equipes pedagógicas para implementar
ações de prevenção e solução do problema, assim como a orientação de pais e familiares, para
identificar vítimas e agressores.
Também estabelece que sejam realizadas campanhas educativas e fornecida assistência psicológica,
social e jurídica às vítimas e aos agressores. (http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/02/lei-queobriga-escolas-e-clubes-combaterem-bullying-entra-em-vigor.html)

