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á não há dúvida de que uma das 
motivações do ataque de Welling
ton Menezes de Oliveira contra as 

crianças de Realengo foi ter sido assedia
do por colegas da escola. Em um depoi
mento que deixou gravado em vídeo, ele 
descreveu uma situação clara de reação 
ao bullying, ao afirmar que "a nossa luta 
é contra pessoas cruéis, covardes, que se 
aproveitam da bondade, da inocência, 
da fraqueza de pessoas incapazes de se 
defenderem". 

Não quer dizer que o bullying (pronun
cia-se búlim) tenha provocado a tragédia. 
Se ele fosse um fator tão determinante, 
tragédias como a de Realengo seriam 
muito mais comuns, já que o fenômeno 
está presente em praticamente todas as 
escolas do país. A verdadeira causa do 
massacre foi a doença mental de Welling
ton - sua "fraqueza", para usar suas pró
prias palavras. Mas a perseguição serviu 
de combustível para sua explosão. 

Retraído, pouco sociável, abando
nado pela mãe biológica, que também 
era doente, e invisível para a escola, que 
não soube lidar com suas dificuldades, 
Wellington se transformou em alvo de 
alguns colegas. Uma resposta tão explo
siva quanto a dele é - felizmente - muito 
rara. Mas demonstra que o bullying deve 
ser encarado com muito mais seriedade 
do que tem sido pelas escolas, pelos pais, 
alunos e governantes. 

Para começar, ainda há muita confusão 
sobre a definição do que é bullying, e a pa
lavra em inglês não ajuda a identificar os 
verdadeiros casos. Bullying são agressões 
físicas ou psicológicas praticadas repetida
mente por um ou mais alunos contra ou-

tro, que sofre dor e angústia. A principal 
característica desse tipo de perseguição é 
que ela acontece dentro de uma relação 
desigual de poder. O agressor é, de alguma 
forma, mais poderoso que a vítima. 

Wellington é um exemplo extremo. Ele 
era o "esquisitão da turma". Segundo os 
relatos que deixou, era xingado e chegou 
a ser atirado de cabeça para baixo dentro 
de uma lata de lixo. Num dos empregos 
que teve, no setor de almoxarifado da 
salsicharia Rica, Wellington também era 
alvo de piadas que questionavam sua 
opção sexual. Lá ganhou o apelido de 
"virgem" depois de recusar convite de 
uma colega para ir ao cinema. Ele nunca 
reagiu a nenhuma provocação. Só sorria 
nervosamente e se afastava. 

Há muita confusão na hora de identifi
car o bullying - e as escolas ainda tendem 
a considerar "coisa normal de criança". 
Também não há muitas pesquisas que te
nham investigado o problema no Brasil. 
A mais recente é de 2010, feita pela Plan 
Brasil, uma organização britânica que há 
70 anos trata dos direitos da infância. Ela 
estudou escolas públicas e particulares 
em todas as regiões do país. A conclusão: 
pelo menos 10% dos estudantes já so
freram ou praticaram bullying na escola 
(a agressão se repetiu mais de três vezes, 
durante um ano, principalmente entre 
alunos de 11 e 15 anos). Há também um 
dado do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), de 2010, revelando 
que um em cada três estudantes brasi
leiros de 14 anos já sofreu algum tipo de 
agressão na escola (repetidas durante um 
mês e que deixaram as vítimas intimida
das). "Não existe escola sem bullying", diz 



Aramis Lopes Neto, presidente do de
partamento científico de segurança da 
criança e do adolescente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. 

Quase nenhuma das vítimas de bullying 
se tornará um assassino feroz - mas a 
maioria vai sofrer efeitos devastadores. 
Inúmeros estudos internacionais rela
cionam doenças psíquicas e uso de an-
tidepressivos aos ataques de bullying. É 
provável que, com a autoestima minada 
pelos constantes ataques, a vítima perca a 
noção de quem realmente é. Muitas vezes, 
a pessoa começa a se achar gorda demais. 
Um estudo britânico mostrou que pelo 
menos metade dos jovens que sofrem de 
distúrbios alimentares culpa o bullying. 

O bullying é um fenômeno mundial. 
Mas o Brasil apresenta duas peculiarida
des, de acordo com as pesquisas. A primei
ra: a maior parte das agressões acontece 
dentro da sala de aula. Em outros países, 
como os Estados Unidos e a Inglaterra, as 
perseguições acontecem longe dos olhos 
dos professores, nos corredores e pátios 
das escolas. A segunda: o bullying brasi-

leiro ocorre dentro de um cenário maior 
e tão preocupante quanto ele - a violência 
nas escolas. Segundo a pesquisa da Plan, 
70% dos estudantes presenciaram algum 
tipo de agressão entre colegas no período 
de um ano e 30% viveram pelo menos 
uma situação violenta. 

Essas duas características mostram 
como a escola brasileira está desprepara
da para enxergar o problema do bullying 
- mesmo quando ele é testemunhado por 
quem, teoricamente, foi treinado para 
conduzir uma sala de aula. "A escola não 
vê e, se vê, ignora, porque não sabe como 
lidar com o bullying", afirma Lopes Neto, 
que também é consultor de diversos colé

gios de São Paulo. Aprender a identificar 
potenciais situações de risco é o grande 
desafio. Isso se faz com programas de 
prevenção - e não por atividades pon
tuais, como chamar um especialista para 
dar uma palestra sobre o tema na escola 
e depois nunca mais falar do assunto. O 
mais bem-sucedido plano de combate 
ao bullying é o da Noruega, que o coloca 
em prática há 20 anos nas escolas do país 
com a chancela do governo. 

Trata-se de um plano de prevenção em 
que todos os professores, funcionários, 
alunos e até pais de alunos são treinados 
continuamente para antecipar as situações 
de risco. Há, por exemplo, uma cartilha só 
sobre empatia, que ensina a criar um am
biente de convivência saudável. Na década 
de 1980, a Noruega registrou um índice 
recorde de suicídios de crianças e jovens 
que haviam sofrido perseguição na escola. 
Desde que o programa foi instaurado, os 
índices de bullying caíram pela metade, 
segundo o governo. 
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