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Bullying

Apresentação

O InfoReggae entra no ano de 2016 com um tema cuja seriedade
começou a ser reconhecida há pouquíssimo tempo: o bullying. A prática
consiste no emprego da violência – física ou verbal – contra um indivíduo
ou grupo de indivíduos mais fraco, de forma intencional e repetitiva, cujo
objetivo é a sua intimidação, discriminação, humilhação ou manipulação.
Hoje, é impossível falar da realidade educacional do Brasil sem falar do
bullying que circula nos ambientes escolares. Já estava na hora de
trazermos os números dessa violência que, em muitas situações, não
recebe a devida atenção.
O bullying vai muito além de uma inofensiva “implicância entre colegas
de escola”: a conivência dos pais e professores com as agressões,
físicas ou verbais, pode causar graves danos psicológicos aos indivíduos
que foram vítimas dessa prática. O combate ao bullying é uma pauta
necessariamente relacionada às discussões atuais: tem a ver com a
qualidade da educação brasileira, com saúde, com intolerância religiosa,
com discriminação racial e, é claro, com o futuro dos cidadãos do país.
Esperamos que os dados fornecidos por esta edição do InfoReggae
estimulem debates construtivos, que prezem por um cenário com
ambientes escolares mais pacíficos e menos tolerantes com a cultura do
medo e da intimidação. Em última instância, esperamos que a cultura da
violência seja gradualmente desestabilizada.
Equipe Editorial

O presente volume teve como fonte a publicação “Pesquisa Nacional de Saúde
do Escolar” (IBGE, 2012).
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51,2% não souberam especicar o motivo para a prática do bullying

Fonte IBGE

são do sexo
16% feminino

Distribuição gratuita
Não jogue este material na via pública.

