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Não comunicou
Aos professores ou a direção
do estabelecimento onde ocorreu a prática
Aos pais ou responsáveis
Amigos
Outros
Nenhuma das respostas
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0
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Pública
municipal

30,9%
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28,6%
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Pública
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18%
20,6%

0
0
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Total
39,8%

29,6%
26,6%

2%
0,3%
1,7%

Sim, eu já fui vítima Sim, pessoas do meu convívio foram vítimas Não fui vítima nem conheço alguém que foi

O autor do bullying sofreu algum tipo de punição?

Particular
34,1%
18,8%
19,3%
9,4%

16,6%
1,3%
0,4%

Pública
municipal

46,1%
17,0%
11,2%
17,4%
7,3%
0,9%
0,2%

Pública
estadual
40,3%
22,4%
16,0%
7,7%

11,5%
1,9%
0,3%

Total
42,7%
18,8%
13,7%
13,4%
9,9%
1,2%
0,3%

Apelidos que o magoam
Deboche coletivo
Ofensas pessoais
Agressões físicas
Humilhações públicas
Mensagens agressivas na internet*
Outros

Quais os tipos de assédio que você ou
a pessoa que conhece foi vítima?

Você ou a pessoa que foi vítima
comunicou o fato?

Você já foi vítima ou conhece colegas de escola ou de seu convívio que foram vítimas de bullying?

*email, sites, redes sociais

Fonte: Instituto Informa 830 alunos entrevistados no dia 13 de abril de 2011 / Margem de erro: 3,40%
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NÚMEROS DA PESQUISA SOBRE BULLYING

Mais de 40% dos alunos do Rio sofrem bullying
Pesquisa do Instituto Informa revela que agressões ocorrem mais no ensino fundamental e na rede municipal

Ludmilla de Lima

● Uma pesquisa sobre bullying
nas escolas do Rio revela que a
grande maioria dos alunos —
84,5% dos entrevistados — já
foi vítima (40,4%) ou conhece
alguém que sofreu agressões fí-
sicas ou psicológicas no colégio
(44,1%). O levantamento, feito
pelo Instituto Informa, mostra
que o problema é mais grave
nas unidades municipais. O
percentual chega a 90,2% na re-
de municipal, contra 82,8% nos
colégios particulares, e 72,7%
nos estaduais. Atos de intimida-
ção e violência ocorrem, princi-
palmente, no ensino fundamen-
tal. Por isso a menor incidência
na rede estadual, que tem foco
no ensino médio.

Conforme O GLOBO reve-
lou, ontem, as escolas igno-
ram uma lei estadual que obri-
ga instituições de ensino a co-
municar os casos de agressão
entre alunos à polícia ou aos
conselhos tutelares.

O bullying foi usado como
justificativa pelo autor do
massacre de Realengo. Weling-
ton Menezes de Oliveira, que
tinha problemas mentais, ma-
tou 12 estudantes da Escola
Municipal Tasso da Silveira,
no último dia 7 de abril.

Durante a pesquisa, o insti-
tuto entrevistou 830 estudan-
tes de 10 e 16 anos. Do total,
40,4% confirmaram já ter sido
vítimas de bullying, e 44,1%
disseram conhecer pessoas
que foram alvo de persegui-
ção. Uma das constatações
mais preocupantes da pesqui-
sa revela que 93,1% dessas
pessoas disseram que não
houve qualquer tipo assistên-
cia psicológica às vítimas.

De acordo com a consulta, o
problema mais comum são os
apelidos pejorativos, que re-
presentam 42,7% dos casos.
Deboches coletivos (18,8%) e
ofensas pessoais (13,7%) vêm
em seguida. Das vít imas,
57,9% não reagiram às agres-
sões, e 19,4,2% pensaram em
vingança. E 71% das pessoas
que foram alvo conseguiram
superar o trauma.

As chances de agressão físi-
ca são maiores nas escolas
municipais: 46%. Nas esta-
duais, o índice é de 40%, e nas
particulares, de 33,9%.

Meninas agridem mais
verbalmente, diz sociólogo
Diretor do instituto, o soció-

logo Fábio Gomes explica que
a pesquisa revelou diferenças
entre as vítimas de bullying
não somente em relação às es-
colas onde estudam, mas tam-
bém por idade e sexo.

— No caso das meninas,
constatamos que a agressão
mais presente é a verbal. Entre
os meninos, é a física — com-
para o sociólogo.

Dos 492 alunos de 10 a 14
anos que participaram da pes-
quisa, 88,4% confessaram so-
frer agressões ou ter colegas
que passaram pela situação.
Na faixa etária de 15 e 16 anos,
o percentual é de 78,1%.

Os números mais alarmantes
da rede municipal podem ser
resultado de outra constatação:

nessas escolas, os alunos de-
nunciam mais. Apenas 29,8%
dos estudantes da rede munici-
pal entrevistados pela pesquisa
afirmaram não ter comunicado
o bullying à direção da escola.
Esse percentual é de 58,7% nas
escolas estaduais, e de 46,7%
nas particulares.

Já as punições são mais fre-
quentes nas instituições parti-
culares: em 41,3% dos casos, o
agressor sofreu penalidade.
Nas unidades do município, só
houve castigo para os agresso-
res em 28,9% das situações. Na
rede estadual, em 21,9%.

O índice alto de alunos que
se dizem vítimas pode estar
associado ao nível de conheci-
mento sobre o problema. Do
total de crianças e adolescen-
tes abordados pelo Instituto
Informa, 61,6% responderam
ter recebido informações nas
escolas sobre o bullying.

Sem atitude da escola, mãe
reagiu a agressões

Diante da falta de medidas
concretas sobre o bullying pra-
ticado contra seu filho, uma
moradora do Catete, na Zona
Sul, que não quis se identificar,
decidiu reagir por conta pró-
pria. Por diversas vezes, o me-
nino de 13 anos chegou em ca-
sa machucado e chorando. A
administradora de empresas
comunicou o problema ao colé-
gio, uma instituição particular,
mas não viu uma resposta efe-
tiva. A mãe da vítima, então, foi
até a porta da escola e deu uma
bronca no agressor do filho.

— Meu filho sofreu agressão
física. Primeiro, os apelidos e,
depois, começaram a perse-
gui-lo. Na saída da escola, ele
era empurrado contra a pare-
de, e chamado de apelidos co-
mo fedorento, gordinho e cha-
to — conta a mãe, dizendo que
a violência acabou depois da
repreensão na saída da escola.
— Meu filho teve notas baixas,
ficava triste e calado.

Um menino da mesma idade,
que mora em Jacarepaguá, pre-
cisou da ajuda de um grupo de
teatro. Depois da atividade, ele
passou a sofrer menos com a
implicância de colegas. O pai,
um bombeiro, conta que traba-
lhava preocupado com o estado
emocional do filho na escola.

— Sou muito tímido e acho
que meu filho herdou um pou-
co dessa característica. Mas
ele já está bem melhor depois
das aulas de teatro — descre-
ve o pai, que chegou a procu-
rar os parentes de um garoto
que foi até a casa dele só para
importunar seu filho.

O advogado Danilo Sahione,
que defende mais de cem esco-
las particulares do Rio, percorre
as unidades para dar palestras
sobre o tema. O trabalho é diri-
gido, principalmente, a profis-
sionais de educação e alunos.

— O bullying feminino é o
pior de todos, porque provoca
isolamento. Colocamos essas
questões para ajudar a identi-
ficar o problema e a trabalhá-
lo na escola e com a família. Se
o problema continuar, aí sim,
orientamos o colégio que en-
caminhe o caso ao conselho
tutelar — diz o advogado. ■

Volta às aulas hoje em Realengo
Alunos retomarão a rotina gradativamente, com o apoio de psicólogos

Paulo Junior

● A Escola Municipal Tasso
da Silveira, onde 12 crianças
foram brutalmente assassi-
nadas no dia 7 de abril, será
reaberta hoje. A expectativa
é de que os estudantes vol-
tem à rotina gradativamente.
Segundo a Secretaria munici-
pal de Educação, não há pra-
zo para as aulas retornarem
à rotina habitual.

Nesta segunda-feira, os pro-
fessores e a direção do colégio
recepcionarão os alunos do 9o-

ano, que realizarão apenas
atividades culturais e lúdicas,
como a criação de mosaicos e
a pinturas de paredes. As tare-
fas poderão ser acompanha-
das pelos pais. Uma equipe de
psicólogos estará a postos no
local para dar apoio à comuni-
dade escolar.

— Eu não vou parar de estu-
dar por conta do que houve —
diz M.V.S, aluno do 5o- ano, que,
no dia da invasão, refugiou-se
com os colegas e a professora
em uma sala do 3o- andar.

Andrea Tavares, mãe de
T.T.M., de 13 anos, que conti-
nua internada no Centro de Te-
rapia Intensiva (CTI) do Hospi-
tal Estadual Adão Pereira Nu-
nes, em Duque de Caxias, diz
que a filha terá a chance de es-
colher se quer permanecer ou
não no colégio.

— Não quero decidir isso
por ela. Tenho uma outra filha
que, por sorte, perdeu o horá-
rio da aula no dia da tragédia.
Essa já decidiu que vai conti-

nuar lá — afirma Andrea.
Segundo a mãe, T.T.M., ba-

leada no braço e na cintura, foi
operada às pressas no Hospi-
tal Estadual Albert Schweitzer
no dia 7 e, em seguida, trans-
portada de helicóptero para o
Hospital Adão Pereira. An-
dreia conta que sua filha teve
uma infecção nos pontos in-
ternos do abdômen, obrigan-
do-a a enfrentar uma nova ci-
rurgia no sábado. Ela diz que a
menina está lúcida e que se re-

cupera bem, mas que não há
previsão de alta.

— Voltar para o colégio vai
depender da vontade dele. É a
melhor escola da região. Gosta-
ria que ele voltasse. Por aqui,
não temos opções de bons co-
légios — conta a cabeleireira
Carla Daniele Vilhena de Souza,
diante do enteado, Carlos Ma-
theus Vilhena de Souza, outra ví-
tima de Wellington.

O menino, que teve alta na
semana passada, carrega no
peito, a cicatriz de um tiro de
raspão. Outras duas balas fica-
ram alojadas no braço.

Os outros estudantes que
continuam internados são
J.O.S., 14, que se recupera no
Hospital Estadual Alberto Tor-
res; L.V.S.F., 13, com quadro
estável e em observação per-
manente no CTI pediátrico do
Adão Pereira; e E.C.A.A., 14,
em estado regular e lúcido no
CTI do Hospital Estadual Al-
bert Schweitzer. ■

COLABOROU Clarissa Monteagudo,
do “Extra”

A ESCOLA Tasso da Silveira: aulas recomeçam hoje, de forma gradual

Gustavo Stephan

Capitão de Mar e Guerra (IM) Ref.

NÉLIO RONCHINI LIMA
Seus colegas da Turma de 1942 da Escola Naval convidam para

a Missa de 7º Dia que será celebrada no dia 19/04, 3ª feira,
às 10:00 horas, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema.

VICTOR RAUL OJEDA
Missa de 7º Dia

É com pesar que a família comunica o falecimento do seu
querido Victor, e convida para a Missa de 7º Dia que será re-
alizada na Paróquia de São Francisco de Paula, situada na
Praça Euvaldo Lodi, s/nº (em frente à passarela). Jardim
Oceânico. Barra da Tijuca, amanhã, 19/04/2011, às 19:00h.

PAULO WEBER RODRIGUES
ALVES

Missa de 7º Dia

Eddie (in memoriam), filhos, genro, nora e netos agrade-
cem as manifestações de carinho recebidas e convidam
para a Missa de 7º Dia de seu adorado e inesquecível es-
poso, pai e avô Paulo, a ser celebrada 3ª feira, dia 19 de
abril, às 9h, na Paróquia N. Srª do Rosário do Leme,Rua
Gal. Ribeiro da Costa, 164 - Leme.
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