
MEDO NA ESCOLA

os temeram. Nas décadas iniciais,
quando algum ato de indiscipli-
na era cometido em sala havia pu-
nição física, como ajoelhar no mi-

lho ou ser golpeado nas mãos com a
palmatória. Nas festas de formatu-
ra, os próprios alunos presenteavam
seus mestres com o instrumento,
em sinal de submissão à autorida-
de. Felizmente, essa prática foi dei-
xada de lado: as punições se torna-
ram morais.

No século XXI, porém, o cená-
rio tornou-se o oposto, como se tives-
se ocorrido uma rebelião dos alunos
e familiares contra professores e fun-
cionários. A sociedade assiste perple-
xa aos diversos casos de violência re-
gistrados em escolas de todo o mundo.
Professores da rede pública e privada

uem freqüentou a escola
no século passado pode
dizer o quanto respeita-
va os professores. Muitos



sofrem agressões diversas: socos, pon-
tapés e tortura já não são novidade, e
os alunos, ao invés de se envergonha-
rem, utilizam a violência para mos-
trar seu poder.

Claro, sempre existe o outro la-
do: muitos educadores não levam em
consideração fatores agravantes que
contribuem para a violência em sala,
como a pobreza, a frustração e a falta
do exemplo e da educação dentro de
casa. As emoções descontroladas fa-
zem até com que alguns ajam de ma-
neira pouco ética. "Já vi uma pedago-
ga entrar em sala e chamar o aluno
de bandido, marginal", conta um
professor da rede pública de Curitiba
(PR), que, ao invés de repreender e
punir com advertências, prefere cha-
mar os alunos para conversar depois
da aula. Mesmo assim, com medo de
represálias, ele pediu que seu nome
não fosse divulgado nessa matéria.

A psicopedagoga paulistana Silvia
Amaral de Mello Pinto argumenta
que a violência nas escolas é decor-
rente do processo de perda de valores
que vem se implantando na sociedade
como um todo. "O mundo moderno
contribui para que as relações estejam
mais afrouxadas. Percebemos uma
falta de respeito cada vez maior não
só dos jovens pelos professores, mas
também entre os próprios jovens",
analisa. Dentro de casa, valores e res-
peito também ficam para trás: "o pa-
pel das famílias está enfraquecido, e
as escolas parecem ter deixado de la-
do a função formativa, focando ape-
nas no conteúdo", explica Silvia.

Para a especialista, a escola não
deve se limitar a transmitir conhe-
cimento. "É preciso trabalhar a for-
mação do indivíduo, independente-
mente de sua faixa etária. Considero
fundamental o ensino de valores mo-
rais e éticos, bem como o desenvol-
vimento do lado humanístico dos
alunos, com foco na relação entre as
pessoas, a consideração que devemos
ter pelo próximo e a relação entre a
liberdade, a autonomia e os direitos
que cada um tem." Para tanto, Silvia
sugere a realização de um trabalho
formal, como a realização de encon-
tros para discussão e uma presença

mais forte de disciplinas como socio-
logia e filosofia, que possam promo-
ver discussões sobre tais questões.

Porém, a correria diária, soma-
da à pressão do conteúdo a ser pas-
sado aos alunos, pode tornar as dis-
cussões menos freqüentes, quando o
ideal era que sempre se renovassem.
Afinal, não se modifica o compor-
tamento e a conduta de alguém de
uma hora para outra. Precisa-se de
tempo para que valores se sedimen-
tem. "Percebo que, principalmente
em educação, todo movimento acon-
tece de forma pendular. As gerações
anteriores eram bem mais rígidas;
então, houve uma reação na tentati-
va de valorizar a criança, prestigiá-la
para resguardar seu emocional. Mas
passamos do ponto. Espero que ha-
ja, agora, uma tendência para centra-
lizar um pouco mais esse pêndulo",
completa a psicopedagoga.

Mas se o professor quiser ir além, ele
pode procurar uma delegacia e pres-
tar queixa por meio de um boletim de
ocorrência ou termo circunstanciado.
Melhor ainda é procurar um advoga-
do, que o orientará sobre os passos a
serem tomados.

O Sindicato dos Professores de
Campinas, Sinpro, afirma que os ca-
sos de violência registrados contra os
professores são raros, e sempre se re-
sumem a agressões verbais, pelo me-
nos na rede particular. Quando pro-
curado, o sindicato trata o problema
de forma pontual e com encaminha-
mento específico para cada caso, po-
dendo chegar inclusive à orientação
de procurar a delegacia mais próxi-
ma. Essa opção pode levar o agressor
a ser responsabilizado civilmente ou
criminalmente. E a tendência é que
tudo se resolva por meio de acordo,
que pode incluir uma retratação por
meio de desculpas. "No caso de uma
punição mais severa, para jovens de
12 a 17 anos, é comum a aplicação de
medida sócio educativa, como o paga-
mento de cestas básicas ou a presta-
ção de serviços à comunidade", obser-
va o advogado Luis Gustavo.

No caso de uma agressão sofrida
pelo professor, o advogado crimina-
lista Roberto Delmanto, da Delmanto
Advocacia Criminal, escritório loca-
lizado em São Paulo (SP), defende o
direito da vítima de se dirigir ime-
diatamente ao distrito policial. Se
houver sinais claros de lesão, deve-
se pedir ao delegado uma guia para
a realização exame de corpo de de-
lito junto ao Instituto Médico Legal.
"Caso possa levar junto uma teste-
munha, tudo bem. Senão, basta ape-
nas o nome de testemunhas, mes-
mo que elas sejam menores de 18
anos", declara Delmanto. Mas não
para por aí. O agredido precisa solici-
tar a representação junto ao Juizado
de Menores, para que seja dada con-
tinuidade ao projeto. O prazo para re-
presentar é de seis meses. Contudo,
em se tratando de lesões graves, a re-
presentação é automática. Mas o que
é representar? Significa expressar ao
juiz, promotor ou delegado o desejo
de processar determinada pessoa. 

APOIO
E se o professor for vítima de danos
morais ou físicos no local de traba-
lho? O que fazer? Segundo o advo-
gado Luis Gustavo Vardânega Vidal
Pinto, do escritório Noronha e Vidal
Advogados Associados, em Curitiba,
cada caso é um caso, e tudo deve ser
ponderado, até mesmo para não ma-
cular a imagem da escola. "Mesmo
em se tratando de violência física, o
ideal é que o conflito se resolva den-
tro da esfera administrativa. De pre-
ferência, relatando o ocorrido em um
documento, citando pessoas que pre-
senciaram o fato", explica o advogado.
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