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SINAIS PARTICULARES

N a língua inglesa,
bullying é o com-
portamento pelo
qual uma pessoa
amedronta outra,
ou lhe causa dor,

ferimento, constrangimento, ou
outros sofrimentos, até no pla-
no emocional.

Há tempos noto o crescente
uso do termo no Brasil, em parti-
cular para descrever ocorrências
nasescolas.Eleganhoumaiorno-
toriedade depois que no Rio de
Janeiro, no dia 7 de abril, houve o
assassinato de 12 crianças na Es-
cola Municipal Tasso da Silveira.
O criminoso, Wellington Mene-
zes de Oliveira, teria sofrido o
bullying quando aluno da mes-
ma escola. Pela internet soube
que,manco,erachamadodesuin-
gue pelos colegas.

Da minha janela vejo periqui-
tos a bicar e ameaçar seus cole-
gas e outras aves. Trata-se de
comportamento típico de ani-
mais, herdado por seres huma-
nos. E, nessa condição, também
sob versões além da física, como
agressões verbais, apelidos cons-
trangedores, intrigas e fofocas.
Já existe também o cyber-
bullying, via internet, celulares
e outras tecnologias digitais.

Portanto, o bullying não é novi-
dade histórica e alcança todo o
espaço onde está o ser humano.
Assim, seria surpreendente se a
língua portuguesa não tivesse
palavras próprias para descrevê-
lo. E as tem. Surpreendentemen-
te mesmo é o desconhecimento
delas, conforme revelado pelo
amplo uso de bullying. Pelo que
vi na internet, outras pessoas
também perceberam esse des-
conhecimento.

Pensandono referidocompor-
tamento, recordei-me de pala-
vras que, quando criança, ouvia
para descrevê-lo. Por exemplo,
em casa, na escola e na rua al-
guém dizia “fulano buliu comi-
go”. Aí está o bullying, e nessa e
noutras formas em dicionários
da nossa língua.

Omeu (Houaiss) apresenta co-
mo significados de bulir: mexer
com, tocar, causar incômodo ou
apoquentar, produzir apreen-
são em, fazer caçoada, zombar e
falar sobre, entre outros. E não
consta como regionalismo. Nes-
te caso, no Nordeste tem tam-
bém o significado de tirar a vir-
gindade. Acrescente-se que nas
duas línguas as palavras come-
çam da mesma forma, mas igno-
ro se têm etimologia comum.

O mesmo dicionário tem tam-
bém bulimento, o ato ou efeito
de bulir, e bulidor, aquele que o
pratica. Ou seja, temos palavras
para designar tanto o sujeito
(bully), como o verbo (to bully) e
o ato decorrente (bullying).

Acrescente-se que no desneces-
sário uso deste último anglicis-
mo se fica só na referência ao
ato, dificultando ou desnecessa-
riamente estendendo textos, o
que é feito não apenas corriquei-
ramente pela imprensa, mas
também por gente importante.

Por exemplo, o filósofo e edu-
cadorGabrielChalita, hojedepu-
tadofederal, quando vereador da
capitalpaulistaapresentouproje-
to de lei que “dispõe sobre ... me-
didas de conscientização, pre-
venção e combate ao bullying...
(nas)...escolas públicasdo Muni-
cípio...”. No trecho que trata dos
objetivos, o projeto inclui o de
“orientar os agressores, por
meio da pesquisa dos fatores de-
sencadeantes de seu comporta-
mento”. Por que não usar buli-
mento e bulidores? Quanto à
conscientização destes, é indis-
pensável, pois muitos não perce-

bem o mal que praticam.
A propósito, em site do gover-

no dos EUA (www.stopbullying.
gov), voltado para combate ao
bulimento, uma das orientações
consiste em levar bulidores efeti-
vos ou potenciais a fazer a si mes-
mos esta pergunta: “Se alguém
lhe fizesse a mesma coisa, você
se sentiria incomodado?” O ter-
mo bulidor também se revela
conveniente ao dispensar refe-
rência prévia a bullying, ou mes-
mo a bulimento.

O mesmo anglicismo tam-
bém está onipresente em carti-
lha sobre o assunto lançada pelo
Conselho Nacional de Justiça,
com o título Bullying: Cartilha
2010 – Justiça nas Escolas, escri-
ta pela psiquiatra Ana Beatriz
Barbosa Silva. Aí bulidores são
novamente chamados de agres-
sores e, também, de opressores.
Soube ainda que o ministro Mar-
co Aurélio de Mello, do Supre-
mo Tribunal Federal, escreveu
um artigo intitulado Bullying –
aspectos jurídicos.

Comose percebe dessesexem-
plos e do noticiário em geral, há
muita gente bulindo com o idio-
maportuguês. Se estefalasse cer-
tamente reclamaria do bulimen-
to a que é submetido.

Odeputado federal AldoRebe-
lo, que pontificava como grande
defensor da língua pátria – esse
era o nome que tinha quando co-
mecei aestudar –,esteve nosúlti-
mos meses muito ocupado co-
mo relator do Código Florestal,
na Câmara. Gostaria de vê-lo de
novo na ativa a defender o portu-
guês no meio ambiente onde so-
fre a poluição de outras línguas.

E não só quanto ao assunto
desse artigo, mas também para
protestar contra algo mais gra-
ve, pois reconheço que bulir e

seus derivativos não são muito
conhecidos e, por isso mesmo,
precisam ser difundidos. Trata-
se da proliferação de anglicis-
mos claramente desnecessá-
rios,como delivery, sale, off e mui-
tos outros estrangeirismos.

Particularmente estranháveis
são os nomes dados a edifícios
nos anúncios de lançamentos de
imóveis. Ainda no último fim de
semana havia neste jornal no-
mes como Still, Grand Terrace e
– inacreditável! – Tasty Pa-
namby.Setraduzido dasduas lín-
guas de onde vem, o inglês e o
tupi-guarani, este último signifi-
caria Borboleta Gostosa.

Já escrevi aqui sobre o mesmo
assunto (Prédios com nomes de ou-
tro mundo, 6/5/2010) e, apesar
do meu apelo, ninguém me expli-
cou convincentemente os fun-
damentos desse fenômeno. En-
quanto isso não vem, fico com
as minhas versões. É gente que
não dá valor à nossa língua. Ou
talvez pense que morando em
prédios assim denominados es-
taria a viver em outro país. Os
nomes também podem ser ca-
coetes de arquitetos e marque-
teiros, mas não inconsequentes
no seu bulimento com a língua
portuguesa.

Bilac, que a chamou de “últi-
ma flor do Lácio”, certamente
lamentaria vê-la reproduzida
com esses e muitos mais espi-
nhos de outras espécies.
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Uma aura folclóri-
ca, translúcida e
radioativa, faz
reluzir esse no-
vo histrionismo
de intolerância

direitista que, de 10 ou 15 anos
para cá, vem ganhando cargos
políticos e espaço jornalístico
no Brasil e no resto do mundo.
Uma aura folclórica, é bom re-
petir. Esse discurso que mescla
receitas anacrônicas de ultrali-
beralismo econômico e uma sa-
nha persecutória contra os mo-
vimentos sociais em geral –
uma repulsa ao Estado, quando
o assunto é mercado, e uma oje-
riza à diversidade, quando o as-
sunto é sociedade civil – costu-
ma vir embalado por arrogân-
cia bruta, dita politicamente in-
correta, que, no mais das vezes,
não se pode levar a sério. Jair
Bolsonaro é um exemplo, mas
há outros. Falam tanta barbari-
dade, tanto desaforo, que a gen-
te dá de ombros. Melhor deixá-
los onde estão. Cumprem lá o
seu papel.

O novo histrionismo tem lá a
sua representatividade. Ele ex-
terna ideias que a grande maio-
ria dos mortais teria vergonha
de pronunciar. Desbocado, fala
emnome depadrõesmoraisme-
nos flexíveis, xingando os gays
e abominando os militantes das
causas ambientais, como se to-
dos fossem comunistas escon-
didos em ONGs vendidas ao ca-

pital internacional. É um discur-
so absurdo? É, mas todos reco-
nhecemos o seu direito de exis-
tir. Que as atrocidades sejam di-
tas em sua crua explicitude – se
não fica mais elegante, pelo me-
noso debate ficamais franco. As-
sim, barulhenta como um papa-
gaio doido, essa voz primitiva
conquistou seu lugar ao sol. Co-
mo folclore.

Falando em folclore, temos
aqui um dado pitoresco. Essa
voz não pode ser confundida
com a direita em sentido clássi-
co. Ela não representa a defesa
da livre-iniciativa ou da concor-
rência no mercado. Ela mal sabe
o que são trustes, marcos regula-
tórios e fluxo de capitais. Con-
funde vícios privados com ética
pública. Ela é de direita como ca-
ricatura, pelo conservadorismo
nos costumes, por não suportar
conviver com a diferença, pelo

asco que emula contra tudo o
que cheire a esquerda. Essa direi-
ta, enfim, é uma direita compor-
tamental e obtusa; é mais uma
seita fundamentalista, ainda
que fragmentada, e menos uma
corrente de pensamento.

Em parte, como já foi dito, ela
cresce graças à corrupção que
corroeu a esquerda, em vários
países, gerando incompetência
administrativa e frustração nos
diversos eleitorados. Essa expli-
cação, contudo, é insuficiente. É
verdade que, além do esmero
em se apropriar do alheio para
abarrotar cofres pessoais ou par-
tidários, setores expressivos da
esquerda demonstraram notá-
vel talento para fazer desandar a
máquina pública, mas isso, ape-
nas isso, não explica o cresci-
mento dos discursos prepoten-
tes à direita. É preciso levar em
conta, ainda, um fator que pare-
ce galvanizar os descontenta-
mentos. O nome desse fator é
moralismo.

Para que tenhamos uma ideia
menos vaga do que é o moralis-
mo político hoje, vejamos o que
se passa na França. Marine Le
Pen, candidata da extrema-direi-
ta às eleições presidenciais do
ano que vem, prega abertamen-
te o retrocesso. Ela fala contra os
estrangeiros (xenofobia), con-
tra a unificação europeia e con-
tra os políticos. Para ela, a prisão
de Dominique Strauss-Kahn –
então diretor-geral do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
num hotel de luxo em Nova
York, acusado de agredir sexual-
mente uma camareira – não é ou-
tra coisa senão um sintoma da
imoralidade em que naufragou a
elite política francesa.

Não há razão nesse discurso, é
evidente. O fato de ser acusado

de um crime sexual não transfor-
ma Strauss-Kahn no represen-
tante de uma elite estupradora
(apropósito, Marine Le Pen tam-
bém integra a elite política fran-
cesa). Mas o moralismo é assim:
elege traços comportamentais
como pilares da ética pública e
solta seus cachorros na rua. Co-
mo não estamos no campo da ló-
gica, o eleitorado vem gostando
dos comícios de Marine Le Pen.
Àvontade, elacatalisa afúria con-
tra o diálogo: a fúria contra os
estrangeiros, os outros políticos
e os demais países europeus. No
caso dela, a direita não é folclore:
é facão.

Eno Brasil? Bem,por aqui esta-
mos às voltas com políticos di-
tos de esquerda que faltaram
com a decência pública. Que se-
jam julgados e punidos. A condu-
ta pessoal de cada um deles, en-
tretanto, não quer dizer que to-
do o governo (de Lula ou de Dil-
ma) seja uma desbragada banda-
lheira. Não é. Da mesma forma,
não foram pura maldição os dois
governos de Fernando Henri-
que Cardoso, por mais discutí-
veis que tenham sido os méto-
dos pelos quais ele abriu atalho
para o segundo mandato. Houve
acertos na gestão de FHC, assim
como houve acertos na gestão
de Lula. A nossa única esperança
está em separar, sem extremis-
mos, os acertos dos erros – e for-
talecer os primeiros e corrigir os
segundos. Claro, segundo as re-
gras da democracia.

A hora é delicada. No Congres-
so Nacional há um embruteci-
mento da perseguição religiosa
contra homossexuais. No cam-
po, líderes ambientalistas (to-
dos ligados a movimentos de es-
querda,registremos) são assassi-
nados sem que os criminosos se-
jam sequer localizados. Em todo
lugar despontam manifestações
de impaciência e de recusa pe-
remptória do argumento adver-
sário, seja quando se fala de um
livro de Português adotado em
escolas públicas, seja quando se
vota o novo Código Florestal.
Há até mesmo gente afirmando
que a ditadura militar não foi tão
mal assim.

Sejamos serenos. A polariza-
ção não nos vai levar a bom ter-
mo. Ela é incapaz de promover a
superação dos impasses que se
apresentam. Aocontrário, vai so-
mentefomentar o repúdio à polí-
tica, às instituições e aos meca-
nismos democráticos, que são
lentos e tortuosos, mas são os
únicos eficazes.

Existe intolerância de esquer-
da? Claro que sim. Eu mesmo a
apontei muitas vezes, neste mes-
mo espaço. Agora, porém, olhe-
mos para esse facão que se insi-
nuaàdireita. Eleétãogravequan-
to. E fica aí, posando de folclore.
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A direita, o papagaio
e o facão
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‘Bullying’ é bulir com
a língua portuguesa

AEROPORTOS
Notícia auspiciosa

A Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República anun-
ciou a concessão dos aeroportos
de Guarulhos, Viracopos e Brasí-
lia. Notícia auspiciosa. Nosso país
está mais do que atrasado para fa-
zer uma megaprivatização via
concessões públicas de infraestru-
tura. EUA e Japão fizeram isso há
décadas e o resultado foi a cons-
trução de hidrovias (EUA), estra-
das portos e aeroportos de Pri-
meiro Mundo. No Japão o trem-
bala existe desde 1965. Aliás, com-
parar os trens japoneses com os
brasileiros, sem exagero, é como
comparar uma Ferrari 2011 com
um Fusquinha 1961. Estamos 50
anos atrasados! Só falta agora a
privatização do saneamento bási-
co – o IBGE, no último censo,
constatou 59% apenas de atendi-
mento, sem falar nas paralisações
de abastecimento de água, em es-

pecial na periferia das cidades.
Um inferno de Terceiro Mundo.
LINCOLN SCORSONI
lincoln_scorsoni@yahoo.com.br
São Paulo

Privatização

Sobre a matéria Dilma privatiza-
rá aeroportos e quer abrir capital
da Infraero (1.º/6, A1), essa situa-
ção, vinda do governo federal, é
muito positiva, pois reconhece a
importância da iniciativa privada
na solução do problema de con-
gestionamento da infraestrutura
aeroportuária. É importante o co-
nhecimento prévio de como se-
rão feitas a formatação do proces-
so de concessão e as respectivas
definições de responsabilidades.
Sob o ponto de vista da iniciativa
privada, o ideal é que o aeroporto
fique subordinado a um determi-
nado concessionário, único, sem
a interferência direta da Infraero,
mas dentro de um processo regu-

latório, conduzido pela Anac, co-
mo está sendo proposto.
MARIO LUIZ FERREIRA DE MELLO
SANTOS, sócio do Instituto de
Engenharia
São Paulo

Avanço

Finalmente o PT começa a abrir
os olhos. Só o fato de cogitar de
privatizar três aeroportos já é um
avanço. Estatização é um retro-
cesso. O Estado é mau patrão,
não sabe administrar nada e usa
as empresas como cabide de em-
pregos para apaniguados, amigos
e parentes de políticos – e nós
sempre pagamos as contas. Esta-
mos mesmo esperando essas pri-
vatizações, e que sejam as primei-
ras de muitas outras, como estra-
das, portos, ferrovias, prospecção
de minérios, energia... Se dona
Dilma Rousseff prosseguir nesse
caminho, ficará na História – a
exemplo de FHC – como alguém

que fez algo pelo Brasil, e não ape-
nas pelo PT e pela “cumpadrada”.
CARLOS E. BARROS RODRIGUES
carlosedleiloes@terra.com.br
São Paulo

Dois galos no terreiro

Por um momento pensei que fos-
se coisa do PSDB. Com esse no-
me de Sociedade de Propósito Es-
pecífico, o que se faz agora com
os aeroportos é privatização. E ca-
penga! Não sou contra privatiza-
ções, mas fui levado a crer que o
partido do governo teria uma po-
sição muito clara a esse respeito.
A emenda pode sair pior que o so-
neto. Será que dá certo colocar
dois galos no mesmo terreiro? Se-
rá mesmo boa ideia entregar o
que já está pronto – o que vai aca-
bar acontecendo cedo ou tarde?
Como a Infraero vai sustentar os
pequenos aeroportos deficitários
sem a receita de Guarulhos e Vira-
copos? Já que não querem assu-

mir uma privatização sem disfar-
ces nem rodeios, que tal tornar
viável a proposta privada para
Caieiras, por exemplo, ou outro
local, ou mesmo privatizar outro
aeroporto e deixar que invistam,
administrem e explorem e que a
competição resolva boa parte dos
problemas? Todos sabem que o
Banco do Brasil, estatal, compete
muito bem com os bancos priva-
dos. Por que não fazer o mesmo?
Seria fácil e óbvio demais.
ANTONIO C. DA MATTA RIBEIRO
antoniodamatta@ig.com.br
Guarulhos

Incompetência

Vai entender o PT... Sempre criti-
cou as privatizações e agora as es-
tá prevendo, inicialmente para os
aeroportos, mas com certeza elas
serão estendidas a muitas outras
áreas. Situação que FHC já enxer-
gou 20 anos atrás! Turminha in-
competente essa do PT.

LAERT PINTO BARBOSA
laert_barbosa@ig.com.br
São Paulo

Atitude midiática

Quando o assunto é infraestrutu-
ra aeroportuária, a única atitude
que o atual governo adota é de
cunho exclusivamente midiático,
haja vista notícia sobre privatiza-
ção dos aeroportos de São Paulo
e Brasília. Na prática, demandas
palpáveis e consistentes estão lon-
ge de ser atendidas. Assim, so-
mos obrigados a concluir que se
trata de pura falta de capacidade
técnica, de planejamento e logísti-
ca dos homens públicos envolvi-
dos, sem nenhuma expertise não
só em estratégias, como em análi-
se e decisão jurídica para o feito.
Enquanto isso, somos tratados
como carga nos aeroportos.
FRANCISCO JOSÉ SIDOTI
fransidoti@gmail.com
São Paulo
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Joseph Blatter

LOREDANO

Em todo lugar surgem
manifestações de
recusa peremptória do
argumento adversário

Não é surpresa que
o nosso idioma tenha
palavras próprias
para tratar do assunto
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