
Escola deve saber como combater o "bullying"  
Verônica Couto 
 
Caso contrário, pode ter de indenizar aluno que sofreu violência em classe 
 
Em decisão recente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal obrigou, pela primeira vez, uma 
escola a indenizar um aluno agredido pelos colegas. Para o pediatra Lauro Lemos, editor do 
site Observatório da Infância, a sentença deve incentivar o combate ao "bullying". 
 
Como uma medida como essa "dói no bolso", diz Lemos, escolas que ainda escondem o 
problema podem passar a adotar ações preventivas, com medo de serem processadas. 
 
Por "bullying", entende-se a violência física ou psicológica entre colegas, repetitiva e sem 
razão aparente. Os pais devem ficar de olho se a escola está preparada para enfrentá-lo. 
"Escola que desconhece o assunto ou que diz que lá isso nunca aconteceu não é boa", avalia o 
pediatra. "As boas são as que fazem muitas campanhas com os alunos." 
 
O presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB-SP, Ricardo 
Cabezón, sugere aos pais que observem se o regimento tem mecanismos de apuração e 
defesa, em casos de "bullying", e se há canais para denúncias, como "uma caixa para bilhetes 
ou uma página na internet, que aceite comentários anônimos". 
 
O filósofo Renato Janine Ribeiro conta que o filho Rafael, 7, teve uma "passagem dura" ao 
deixar a educação infantil para ingressar no ensino fundamental, com turmas maiores e vários 
professores. Mesmo sofrendo "bullying", Janine avalia que o menino recebeu pouca atenção da 
escola. "Ele é educado, e os outros meninos, apesar do dinheiro que as famílias têm, são 
grosseiros." 
 
A escritora Adriana Falcão viveu "um ano de terror", quando a filha foi vítima de "bullying". 
"Ela vomitava e não queria ir à escola." Por isso, a escritora hoje considera, "mais importante 
do que a metodologia de ensino, a forma como a escola lida com relacionamentos". 
 
A escola condenada, em agosto, pelo TJ-DF foi o Centro de Ensino de 1º Grau Oswaldo Cruz, 
de Ceilândia, que terá de pagar R$ 3.000 à vítima de "bullying", o filho da professora Denise, 
39 (nome fictício). 
 
A professora conta que o garoto, então com sete anos, foi várias vezes agredido ao longo do 
ano de 2005. 
 
A sentença se baseou no Código de Defesa do Consumidor e apontou "falha na prestação do 
serviço". O dono do colégio, Wilson Ferreira Gomes, diz que houve falha na defesa -o processo 
correu à revelia-, mas que, mesmo assim, optou por não contestar a sentença. 
 

 
Artigos complementares: 
 
Sem tempo, pais recorrem à ajuda de consultores, que avaliam até cardápio  
Rachel Botelho 
 
Psicólogos e pedagogos traçam perfil da criança para listar opções de colégios 
 
Falta de tempo e de segurança para tomarem sozinhos uma decisão que consideram 
determinante na formação dos filhos estão fazendo com que pais procurem ajuda profissional 
para escolher a escola. Psicólogos e pedagogos têm se especializado em dar consultoria nessas 
situações. 
 
"A procura por esse serviço aumentou com a quantidade e a diversidade de escolas e também 
com a insegurança dos pais sobre como educar. Muitos chegam aqui sem saber como orientar 



e impor limites aos filhos, o que se reflete na hora de escolher a escola", diz a psicopedagoga 
Silvia Amaral de Mello Pinto, coordenadora da Elipse Clínica Multidisciplinar. 
 
Em linhas gerais, o trabalho do consultor começa com uma reunião com a família para traçar o 
perfil dos pais e da criança. "Procuramos detectar quais são os valores do casal e chegar a um 
denominador comum entre eles [o pai e a mãe], porque muitos têm divergências entre si", diz 
Silvia. 
 
Em seguida, são listados os critérios considerados essenciais pelo casal e outros fatores em 
ordem de importância. A terceira etapa consiste em visitas às escolas previamente 
selecionadas, com ou sem o acompanhamento da família. 
 
"Em cada escola, preencho uma ficha na qual avalio desde o tipo de piso e de brinquedos até a 
higiene e o cardápio oferecido", diz a psicóloga e pedagoga Cristiana Teixeira, especializada 
em educação infantil. No último encontro, os pais vão para casa com os nomes de algumas 
escolas que se encaixam no perfil dos filhos para chegarem a uma conclusão. 
 
Embora sirva de orientação para os pais, a consultoria profissional não oferece soluções 
mágicas -para Silvia, "é uma parceria na qual a opinião dos pais deve prevalecer". 
 
Segundo ela, uma das falhas que os pais costumam cometer é basear os seus critérios nas 
experiências vividas durante a sua infância. "O mais importante é que eles façam a escolha 
baseados no que eles são agora e em como seus filhos realmente são", afirma Silvia. 
 
O arquiteto Arthur Casas buscou ajuda especializada antes de escolher o colégio da filha Nina, 
4, mas ficou decepcionado com o resultado. "Não adiantou nada. A psicóloga fez uma 
indicação que não combinava. A escola nem era bilíngüe, como eu queria", conta. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 28 set. 2008, Especial Escolha a Escola, p. 12. 


