Violência na escola pode custar US$ 943 milhões ao ano no Brasil, diz relatório
De acordo com a organização de defesa das crianças o bullying atinge países desenvolvidos e
em desenvolvimento

Um estudo internacional estima que o custo da violência nas escolas no Brasil pode chegar a
US$ 943 milhões por ano.
A pesquisa foi feita pela organização britânica de defesa das crianças Plan International e o
Instituto Overseas Development (ODI, na sigla em inglês). Segundo o relatório publicado, o
custo da violência nas escolas, apenas levando em conta os benefícios sociais aplicados
anteriormente, pode chegar a US$ 60 bilhões se computados todos os 13 países pesquisados.
No cálculo foi considerada a perda de ganhos de uma pessoa que deixa de comparecer à aula
ou desiste da escola por causa da violência e mediu também as perdas do investimento público
em educação devido às faltas dos alunos nas escolas.
De acordo com o relatório, os Estados Unidos, por exemplo, pagam um alto preço pela
violência entre jovens, dentro e fora da escola. A Plan International estima que o custo total de
todas as formas de violência juvenil entre os americanos chega a US$ 158 bilhões.
E para o Brasil, o caso não parece ser diferente, segundo o levantamento.
"Muitas escolas no Brasil se transformaram em lugares perigosos para crianças, com violência
brutal e até homicídio, além de abuso sexual, roubos e danos à propriedade", alerta o
documento.
"84% dos estudantes que participaram da pesquisa feita em seis capitais brasileiras acharam
suas escolas violentas e 70% disseram que foram vítimas de abusos."
"Isto reflete os altos níveis de violência na sociedade brasileira. A estimativa é de que a
violência entre jovens tenha um custo de US$ 19 bilhões por ano, sendo que destes US$ 943
milhões podem ser ligados a violência na escola", informou o relatório.
Poucos dados
Segundo o documento da Plan International, a violência nas escolas é um problema que afeta
igualmente países desenvolvidos e em desenvolvimento. No entanto, a organização reconhece
que é "impossível calcular a verdadeira extensão (do problema), pois as crianças geralmente
têm muita vergonha ou muito medo de falar a qualquer um sobre isso".
O relatório descreve uma "relação próxima" entre o bullying nas escolas e a violência entre
jovens.
De acordo com o estudo, entre 20% e 65% das crianças no mundo todo afirmam que sofreram
bullying, mas esta proporção pode ser maior, pois a organização afirma que a violência na
escola é pouco denunciada.

Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de um quinto dos estudantes do equivalente ao ensino
médio afirmaram que foram vítimas de abuso várias vezes, de acordo com dados coletados
pelo Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).
A prevalência do bullying nas escolas americanas é tão alta que o CDC trata o problema como
uma questão de saúde pública.
"Como resultado, você não vai à escola, você está perdendo a oportunidade de aprender",
afirma Julie Hertzog, diretora do Centro Nacional Americano para Prevenção do Bullying,
dirigido pela organização de defesa das crianças Pacer.
Para o diretor-executivo do grupo de defesa americano CeaseFire, Gary Slutkin, o bullying não
está diretamente ligado à violência entre jovens.
"Bullying não é a mesma coisa que violência letal mas pode se agravar progressivamente, e a
sociedade americana está gradualmente tomando a decisão de que (o bullying) não é mais
aceito como algo normal", disse Slutkin, cuja organização trata a violência entre jovens com o
uso de um modelo de saúde pública.
Outros países
O relatório da Plan International diz ainda que em 88 países, incluindo a França e alguns
Estados americanos, os professores tem permissão legal para punir fisicamente os alunos.
E cita casos como o do Egito, no qual 80% dos meninos e 67% das meninas já sofreram
punição corporal.
O documento menciona ainda a situação na Etiópia, onde a punição corporal é proibida, mas
as leis de proteção à criança não são aplicadas e as punições continuam sendo aplicadas. Um
estudo naquele país mostra que 80% das crianças foram obrigadas a ajoelhar, receberam
pancadas na cabeça, tapas ou pancadas com uma vara.
Outro problema levantado é a violência sexual. Um estudo realizado por estudantes em Serra
Leoa mostrou que 59% das meninas tinham sofrido abuso sexual.
No Equador 37% das adolescentes que foram vítimas de violência sexual apontaram
professores como os responsáveis. Na África do Sul, professores foram considerados culpados
de um terço dos estupros de crianças.
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