
uase todo dia jornais trazem 
notícias sobre maus tratos que 
crianças e jovens impingem 

uns aos outros, de maneira quase sem
pre dissimulada, muitas vezes aberta
mente. O nome internacional dado a 
esse esporte juvenil é bullying. Esse fe
nômeno interpessoal atravessa as clas
ses sociais; tanto que até a herdeira do 
trono japonês foi, há poucas semanas, 
defendida de um grupo que a importu
nava, fazendo pouco caso dela. Se até a 
filha do Imperador, por que não nossos 
filhos, simples plebeus ocidentais? 

O medo de ser tachado de autoritá
rio pode criar uma terra de n i n g u é m 
nas relações entre jovens alunos e adul
tos, sejam autoridades escolares ou fa
miliares. É por essa brecha que a cruel
dade entre colegas grassa, para gáudio 
de uns e infelicidade de outros. 

Cercear a liberdade de a criança 
manifestar, afinal de contas, uma opi
nião não é modernamente aceitável. O 
bullying fica como se fosse não mais do 

que uma opinião. Fazer pouco caso de 
a lguém não é mais do que emitir uma 
opinião. Mas o contexto pode impedir 
o outro de retrucar e se defender. 

Está acabando uma novela que se 
chama "Cama de gato", onde um ado
lescente se apaixona por uma garo
ta, cuja aparência não é ideal de seu 
grupo: ela é gordinha e desengonça
da. Está implícito que n i n g u é m deve 
namorá- la . Muito menos deveria um 
rapaz tão bonito como o galã apaixo
nar-se por ela. Nosso herói enfrenta a 
galera que goza dele, dá risada e vaia. É 
um belíssimo apanhado das forças que 
impedem a expressão real de um ponto 
de vista desviante. Está previsto como 
a gente deve ser. Não seguindo a regra, 
seremos objeto de escárnio, exclusão e 
sei lá mais o quê. 

O mau aluno que não é adequado 
na sala de aula t a m b é m cai nessa ca
tegoria, despertando sorrisos irônicos e 
outras expressões de desprezo. O rapaz 
tem que escolher a moça certa, o meni

no tem que saber jogar bola, n i n g u é m 
pode ser gordo, muito menos pode cho
rar. Qualquer comportamento desvian
te é castigado. 

Como enfrentar isso na escola? O 
que o adulto pode fazer para reeducar 
dentro da nova ideologia de que "quem 
não se expressa se estrumbica?" Até 
onde pode ir a livre expressão, sem cair 
na crueldade? E por que as cr ianças, os 
púberes, são tão intolerantes? 

Se os adultos forem os autores das 
l imitações, as crianças ficam mais l i 
vres para divergir, inventar e até mes
mo criar. Uma escola que tem suas re
gras fornece o espaço para a conquista, 
sem que o aluno precise se expressar 
de forma destrutiva. Se a escola permi
te fazer tudo, leia-se, se n i n g u é m pro
põe regras, o aluno acaba atropelando 
o próximo, aquele que é diferente do 
que a maioria inventou como correto. 

Desde sempre, na aula de Educação 
Física, aqueles escolhidos para os times 
logo de início estão tranquilos porque 
são bons de bola. Os piores serão esco
lhidos por ú l t imo, ficando durante m i 
nutos em grande agonia. Mas na aula 
de Matemát ica , o bom de contas vai t i 
rar nota mais alta. Dentro dessas l i m i 
tações que cada de um de nós tem, não 
é preciso caricaturar. O recurso à cari
catura tem a ver com a falta de parâ
metros. Se a escola estabelecer limites, 
horário, comportamento em classe, até 
o malfadado uniforme que já caiu em 
desuso total, abrem-se muitas brechas 
para pequenas rebeliões não obrigato
riamente cruéis. 

Os professores n ã o precisam ter 
medo de estabelecer normas, n ã o 
cruéis , claro, para que os jovens inven
tem contrapontos. Se eles estão gran
demente liberados, o colega passa a ser 
o contraponto: o gordo, o r u i m de bo
la, o mau aluno, o gago, o que a mãe 
veste mal . 

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 11, n. 128, p. 38, maio 2010.




