
1.
O que é bullying?
É qualquer tipo de agressão
física ou moral entre pares
(como colegas), que ocorre
repetidas vezes nas escolas.
A pesquisa considerou ao
menos três vezes ao ano.

2.
Qual a motivação para o
bullying?
Não há motivos concretos.
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Governo, prefeitura e
escolas atacam problema
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Presidente da Microcamp nega
que empresa use nome de ONG

Luciana Alvarez

Uma pesquisa nacional sobre
bullying – agressões físicas ou
verbais recorrentes nas esco-
las – mostrou que a maior par-
te do problema (21% dos ca-
sos) ocorre nas salas de aula,
mesmo com os professores
presentes. Dos 5.168 alunos de
5.ª a 8.ª séries de escolas públi-
cas e particulares de todas as
regiões do País entrevistados,
10% disseram ser vítimas de
bullying e 10%, agressores – 3%
são ao mesmo tempo vítimas e
agressores.

O estudo, feito pelo Centro de
Empreendedorismo Social e Ad-
ministração em Terceiro Setor
(Ceats/FIA) para a ONG Plan
Brasil, mostrou o despreparo
das escolas e dos professores.
“As escolas mostraram uma pos-
tura passiva para uma violência
que acontece no ambiente esco-
lar”, afirmou Gisella Lorenzi,
coordenadora da pesquisa.

“Em outros países, o lugar pre-
ferencial de agressões é o pátio,
onde costuma haver mais alunos
e menos supervisão”, disse Cléo
Fante, pesquisadora da Plan, es-
pecialista em bullying. Segundo
o estudo, 7,9% das agressões são
feitas no pátio, 5,3% nos corredo-
res e 1,8% nos portões da escola.

A socióloga Miriam Abramo-
vay, da Rede de Informação Tec-
nológica Latino-Americana (Ri-
tla), diz que o resultado demons-
tra que o estudante não se impor-
ta com a supervisão de um adul-
to, pois há uma banalização da
violência nas escolas. “Essas
agressões não são vistas como
uma violência”, diz. “Em geral,
os professores dizem que é brin-
cadeira. Falta um olhar perspi-
caz para perceber os conflitos.”

A pesquisa indicou também
que 28% dos estudantes foram
vítimas de algum tipo de violên-

cia dentro da escola no último
ano e mais de 70% deles presen-
ciaram agressões.

Quando se trata de agressões
recorrentes, os meninos sofrem
mais que as meninas: 12,5% deles
se disseram vítimas, mas o núme-
ro cai para 7,6% entre as garotas.
O Sudeste é a região com mais
vítimas de bullying – 15,5% – e o
Nordeste, com a menor ocorrên-
cia (5,4%).

Rendimento. A principal conse-
quência do bullying para a vida
escolar é semelhante tanto para
agredidos quanto para os agres-
sores. A perda de “concentra-

ção” e “entusiasmo” pelo colé-
gio foram as consequências mais
citadas pelos dois lados (16,5%
das vítimas e 13,3% dos agresso-
res). “A violência na escola impe-
de a plena realização do poten-
cial das crianças”, afirmou
Moacyr Bittencourt, presidente
da Plan Brasil.

Outros dados são que 37%
dos entrevistados disseram que
“às vezes” sentem medo no am-
biente escolar e 13% afirmaram
que nunca se sentem acolhidos.
E, com a internet, insultos e
ameaças via rede passaram a fa-
zer parte da realidade dos alunos
(mais informações nesta página).

● Medo da escola
Uma criança que demonstre
desconforto físico ou tristeza
antes de ir para escola ou não
queira participar de festas de
colegas de colégio pode ser
uma vítima. Procure conversar
com seu filho e com represen-
tantes da escola

● Novos comportamentos
Crianças que tenham mudança
brusca de comportamento –
eram falantes e tornam-se
quietas, por exemplo – também
podem estar sofrendo bullying.
Pais devem ficar atentos
ainda a comportamentos
agressivos

● Atenção e conversa
“Vítimas” e “agressores”
precisam igualmente de
atenção. Muitas vezes o
comportamento agressivo tem
motivações de insegurança e
medo. O melhor caminho é
mediar uma conversa
franca entre os dois lados

PARA ENTENDER

Leia. Avião de espionagem
ajuda Nasa em estudo climático

“Minha filha fez parte de um
grupo que colocou apelidos e
isolou uma colega recém-chega-
da à escola. Ela me contou que a
novata não conseguia fazer ami-

gos porque a menina mais popu-
lar da turma influenciava as ou-
tras garotas a se afastarem dela.
Disse-lhe que, mesmo quando a
gente não gosta de uma pessoa,

devemos respeitá-la. Tomei a
iniciativa de avisar a professora,
que conversou com a classe so-
bre o assunto. Aos poucos, mi-
nha filha se aproximou da nova
colega e hoje as duas se conside-
ram as melhores amigas. Tenho
família estruturada e minha fi-
lha estuda em escola particular,
mas isso não a impediu de prati-
car bullying. Vale lembrar:
quem agride não chega em casa
chorando. Por isso, os pais de-
vem ficar atentos.”

A prender sem medo é direito de to-
das as crianças, disse Cléo Fontes,
coordenadora da pesquisa da Plan
Brasil. E ninguém contesta essa de-

claração. O termo “bullying”, em compensa-
ção, provoca polêmicas.

Na pesquisa, ele foi empregado para descre-
ver agressões físicas ou verbais recorrentes e
sem motivos – além do preconceito contra al-
guém diferente – entre colegas de escola. Pela
metodologiaempregada, “recorrente” signifi-
cou no mínimo três vezes em um ano letivo.
Não entraram na conta agressões contra um
professor ou funcionário da escola. Ficam de
foraainda asviolências provocadas por desen-
tendimentos pontuais entre os alunos.

Mesmo com tantas restrições, os números
de agressores e agredidos assustam. Por ser
um fenômeno de caráter social – o agressor o
pratica em geral para ganhar status perante
os colegas de escola –, os números de partici-
pantes indiretos devem ser bem maiores.

O argumento para se fazer um estudo sobre
o bullying é justamente o fato de ser um pro-
blema grave, que acarreta prejuízos à aprendi-
zagem e à formação psicológica das crianças,
mas ainda pouco estudado. Esta foi a primei-
ra pesquisa nacional sobre o fenômeno, que
teve impulso com a internet – fotos feitas pe-
lo celular e campanhas em sites de relaciona-
mento são novas armas de agressão.

Mas por que separar o bullying das outras
violências no ambiente escolar? Para Miriam
Abramovay, que já fez estudos sobre violência
nasescolas paraUnesco, Banco MundialeUni-
cef e hoje coordena o setor de pesquisas da
Ritla,não deveria haver distinção. “Chamarde
bullying parece um abrandamento”, diz.

Na verdade, bullying é um termo novo para
um antigo problema das escolas que ainda
não foi resolvido.
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Maioria de casos
de bullying ocorre
na sala de aula

www.estadão.com.br/ciencia

‘O agressor precisa de tanta
atenção quanto a vítima’

Um novo termo
para um velho
problema

Governos e escolas começam a
tomar consciência da gravidade
do bullying e estão criando medi-
das para combatê-lo. A Prefeitu-
ra de São Paulo publicou em feve-
reiro um decreto determinando
que todas as escolas da rede in-
cluam em seus projetos pedagó-
gicos medidas de conscientiza-

ção e prevenção ao bullying.
Na rede estadual, o governo

entregou aos coordenadores pe-
dagógicos material informativo
sobre o problema. “Desde 1996
trabalhamos a ideia da cultura
da paz, mas no ano passado in-
cluímos o conceito de bullying”,
disse Edson de Almeida, chefe

da Educação Preventiva.
Nas escolas particulares, o diá-

logo com pais e alunos é a chave
para tentar evitar o fenômeno.
“Muitas vezes o problema é a afe-
tividade das crianças. A gente tra-
balha isso em parceria com os
pais”, disse a diretora do Colégio
Catamarã, Vera Anderson. Na es-
cola Itatiaia, as salas com apenas
15 alunos facilitam a supervisão.
“Existe um bullying de cutucões
e risadas. O professor precisa es-
tar atento”, diz a coordenadora
Adriana Iassuda. / CARLOS

LORDELO E L.A.

estadão.com.br

● Virtual
Dos entrevista-
dos, 16,8% dis-
seram que são
ou foram víti-
mas do cyber-
bullying, en-
quanto 17,7%
se declararam
praticantes.
“Na internet há
uma sensação
de anonimato
e impunidade”,
diz Cléo Fante.

Sociedade. Estudo com 5.168 alunos de 5ª a 8ª série mostra que
17% são vítimas ou agressores; fenômeno se alastra pela internet
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Opresidente da Microcamp, Eloy
Tuffi, afirmou ontem ter apurado
que nenhuma unidade da rede li-
gou para estudantes dizendo ser
da ONG Educa São Paulo.

O presidente da Educa São

Paulo, Devanir Amâncio, denun-
ciou que o nome de sua entidade
estava sendo usado pela rede de
escolas de informática e idiomas
para oferecer bolsas de estudo.
Ao fazer a matrícula na Micro-

camp, porém, o contemplado
era avisado de que a bolsa era par-
cial e deveria desembolsar, em
média, R$ 300 pelo curso.

Tuffi informou ter recebido
uma denúncia semelhante, mas,
nesse caso, o endereço informa-
do era de uma outra escola. Se-
gundo ele, a vítima fez confusão
entre os nomes das empresas.

O presidente da Microcamp

também esclareceu que o site
www.educasaopaulo.com.br foi
feito por um professor da Micro-
camp em Campinas, mas não
tem relação oficial com a rede de
escolas. “O professor fez um pro-
jeto e oferece cursos gratuitos
por conta dele”, afirmou. O site
fornecia o endereço de uma das
unidades da Microcamp.

Como o Estado adiantou on-

tem, Amâncio protocolou na Câ-
mara Municipal de São Paulo um
pedido de abertura de Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar a venda de cursos
da Microcamp. O trabalho prin-
cipal da Educa São Paulo é a cria-
ção de bibliotecas comunitárias
para populações carentes.

Em fevereiro, o Instituto de
Defesa do Consumidor denun-

ciou que, nos contratos da Micro-
camp, 80% do valor era referen-
te à compra do material didáti-
co. Dessa forma, se o aluno desis-
te do curso no meio, tem de pa-
gar as parcelas quase integrais
até o fim para quitar o material.
A empresa afirmou que está den-
tro da lei. Em um ano, o Procon
de São Paulo recebeu mais de
500 queixas contra a rede. / L. A.

MÃE DE UMA MENINA DE 11 ANOS QUE PRATICAVA BULLYING

Nova arma. Celulares são usados para ampliar chacotas a colegas e espalhar preconceito
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