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VANDALISMO
A FACE VISÍVEL E CARA DO DESINTERESSE ESCOLAR

O
vandalismo é mais um dos
sintomas das variadas fa-
lhas no sistema educacio-
nal brasileiro. Se o bullying

é sua face mais velada, o vandalismo
é a mais visível. Choca, rebaixa e cus-
ta caro, tanto na escola pública como
na particular.

Casos de alunos depredando esco-
las, infelizmente, já são comuns no co-
tidiano de muitas instituições de en-
sino. No dia 14 de maio, as aulas do
período da tarde tiveram de ser sus-
pensas na Escola Estadual António
Firmino de Proença, no Rio de Janeiro
(RJ), devido a ações de vandalismo por
parte de um grupo de alunos. 25 cadei-
ras, 27 mesas, quatro lixeiras e muitas
janelas foram quebradas até que a ron-
da escolar conseguisse retirar dois ba-
derneiros.

Os estudantes retirados já tinham
histórico de indisciplina e estavam na
escola fora do seu período de aulas. A
direção alegou que os dois não pode-
riam ficar na escola antes das ativida-
des do próximo turno iniciarem, mas
eles não obedeceram. Após a aborda-
gem da ronda, os alunos se esconde-
ram no banheiro e só saíram depois
dos policiais jogarem gás de pimenta
no recinto. Revoltados, diversos cole-
gas dos dois começaram as depreda-
ções. Os jovens foram liberados após os
pais comparecerem na vara da infân-
cia e da juventude. Outros três alunos,
que participaram das destruições, fo-
ram identificados e punidos pela pró-
pria escola.

O vandalismo também tem ultra-
passado as fronteiras da escola, com
depredações e furtos por parte de la-
drões e até mesmo da comunidade. Em
abril do ano passado, professores do
Colégio Estadual Vinícius de Moraes,
na cidade de Colombo, região metro-
politana de Curitiba (PR), registraram
boletim de ocorrência em uma delega-
cia da cidade, já que cinco carros esta-
cionados dentro da escola tinham sido
apedrejados e quebrados por vândalos
que moram na região.

"CASOS DE
VANDALISMO E
AGRESSÃO NA
ESCOLA SÃO
REFLEXO DA

FALTA DE LIMITES
PARA CRIANÇAS

E JOVENS EM
CASA E DA

DESVALORIZAÇÃO
DO PROFESSOR"

Por mais de uma vez, a Escola
Municipal Presidente Mediei, também
no Rio de Janeiro (RJ), foi vítima de de-
predações e furtos por parte de crimi-
nosos. No dia 18 de maio, funcionários
que chegaram para trabalhar encon-
traram armários arrombados, tornei-
ras quebradas, comida espalhada pelo
chão e objetos como escadas e supor-

tes para câmeras roubados. Em 2004,
o colégio já havia sofrido destruição de
retroprojetores e bebedouros.

Para a diretora da Associação
Brasileira de Psicopedagogia, Quezia
Bombonatto, casos de vandalismo e
agressão na escola são reflexo da fal-
ta de limites para crianças e jovens em
casa e da desvalorização do professor
por parte do poder público. "O que es-
tá acontecendo é uma falta de respei-
to. Os alunos acham que podem fazer
o que querem e agem assim despropo-
sitadamente. Eles vêem que o profes-
sor e a educação não são valorizados.
Logo, acreditam que não há necessida-
de de valorizar".

A impunidade é outro fator que, se-
gundo Quezia, afeta diretamente as es-
colas. "Isso dá vazão ao sentimento de
libertinagem. O aluno faz porque sabe
que não será punido. O professor fica
a mercê desse aluno, que se encheu de
direitos, enquanto os educadores per-
deram totalmente a sua autoridade".
Fatores culturais, como o famoso "jei-
tinho brasileiro" acabam encorajando
o jovem ou a criança a tomar atitudes
ilegais. "Está impregnado em nossa
cultura achar que ser malandro é bom.
Quem respeita a regra hoje é babaca,
é 'nerd'. Então, ele acaba sendo bader-
neiro para ser aceito e respeitado", fri-
sa a diretora.

AÇÕES
No Paraná, um projeto de lei em aná-
lise na Assembleia Legislativa pro-
põe a instalação de câmeras de vídeo
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em todas as 2.148 escolas da rede es-
tadual de ensino. Em São Paulo, pes-
quisa realizada pela Udemo (Sindicato
de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São
Paulo) revela que 86% das escolas re-
gistraram algum tipo de violência. No
Distrito Federal, cálculos do governo
mostram que o vandalismo dá um pre-
juízo de R$ 65 mil por dia letivo.

Aos poucos, os educadores tentam
deixar a perplexidade de lado e en-
contrar soluções. No Distrito Federal,
as centenas de cadeiras danificadas
por semana, as pichações frequen-
tes e as brigas entre alunos que che-
gavam a ser filmadas para divulga-
ção no YouTube levaram a Secretaria
de Educação a traçar um mapa de lu-
ta contra o problema. Segundo o pro-
fessor Atílio Mazzoleni, chefe da as-

sessoria de Promoção da Cidadania,
foi estabelecido um plano de ação para
624 escolas estaduais. O trabalho im-
plementado nesses colégios seria, aos
poucos, levado para outras escolas.
"Quando começamos a trabalhar, ti-
vemos a seguinte percepção: Brasília é
um lugar mais perigoso do que pensá-
vamos", diz ele.

A constatação veio por meio dos
números e dos relatos dos alunos.
Atílio ouviu várias histórias com rotei-
ros semelhantes. Famílias desestrutu-
radas, pobreza, falta de oportunidades,
alcoolismo e, por vezes, envolvimento
com drogas. Script sombrio, mas nor-
mal.

O problema é que o "coitadismo"
ainda norteia o pensamento de muitos
educadores Brasil afora, que vêem o
aluno arruaceiro como "vítima do sis-
tema". Assim, não haveria como tra-
balhar soluções para o aluno sem an-
tes consertar o "sistema". A solução se
torna utópica e inalcançável e passa a
não ser "minha", isto é, do professor,
do orientador, do diretor e nem da se-
cretaria.

Para fugir disso, no Distrito Federal
optou-se pelo caminho contrário. É
possível individualizar a questão e tra-
balhar com o aluno, mesmo com to-
dos os problemas do lado de fora. Para
isso, foram selecionados 640 profes-
sores, que receberam 140 horas-aulas
de orientação para lidar com bullying,
drogas, questões sexuais e violência.
A parte da Secretaria de Educação en-
volvida nesse processo ganhou nome e
estrutura própria: Assessoria Especial
de Combate à Violência, Promoção da
Cidadania e Cultura de Paz.

A assessoria passou a agir de forma
simples e prática, replicando exemplos
que deram certo. "Tínhamos determi-
nado colégio que enfrentava proble-
mas com vandalismo ou com as dro-
gas. Esse colégio conseguiu minimizar
tais problemas. Buscamos aprender
com esse colégio e perceber o que ele
fez, para levar a lição para outras esco-
las com situações semelhantes".

Passou-se também a apostar na fór-
mula de abrir o colégio para a comuni-
dade, buscando aproximar a família da
escola, promovendo festivais de dança,

teatro e música. Para zelar pelas esco-
las, a secretaria apostou no tão falado
e pouco executado protagonismo juve-
nil. "Passamos a jogar um pouco a bola
para eles, dizendo: olha, a escola é de
vocês. Vamos oferecer esportes, melho-
rar o ensino, mas precisamos que vo-
cês zelem por isso. Queremos criar li-
deranças", diz Mazzoleni.

E elas vêm aparecendo. Há cerca de
um ano e meio eram trinta grêmios es-
tudantis constituídos nos colégios es-
taduais. Os cálculos da secretaria in-
dicam que, até outubro desse ano,
devem surgir cerca de 100. Existem
outros números a serem comemora-
dos. Daquelas 624 escolas iniciais, 250
enviaram projetos de captação de re-
cursos para a promoção da cultura, da
paz e não-violência c mais de 400 pro-
jetos são tocados atualmente.

A interação com os batalhões es-
colares é outra medida que contribuiu
para a redução nas ocorrências. Em
outubro do ano passado eram seis con-
selhos de segurança em cada colégio.
Hoje são 90. "Estamos investindo em
jovens que têm sido recusados desde o
ventre da mãe e cujo caminho natural
seria o vandalismo. Mas também não
esquecemos de avisar que quem que-
brar as regras será punido", ressalta o
educador.

A centenas de quilômetros e
em uma realidade social diferen-
te, os problemas enfrentados são os
mesmos. As escolas particulares do
Paraná também têm sofrido com o
vandalismo. Uma das soluções pa-
ra o problema foi a instalação de câ-
meras de segurança, medida plausí-
vel, mas que não soluciona a questão.
"Elas fazem um papel inibidor em re-
lação à indisciplina e ao vandalismo,
mas não são uma medida que fun-
ciona sozinha", diz o presidente do
Sindicato das Escolas Particulares do
Paraná (Sinepe-PR), Ademar Pereira.
"O vandalismo é um sinal de que há
algo errado e indica que é preciso tra-
balhar com o aluno. A câmera serve
para diagnosticar o problema. A so-
lução virá no dia-a-dia, buscando a
aproximação com a família e os pro-
fessores". O Paraná já tem um projeto
para que as câmeras possam chegar
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às escolas públicas. Falta aguardar a
aprovação da Assembleia.

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
O colégio Anchieta, em São Bernardo
do Campo (SP), tem 2.500 alunos di-
vididos entre o ensino médio e o fun-
damental. A instituição zela por um
padrão de excelência e procura não co-
brar mensalidades exorbitantes. É um
típico colégio particular de alto nível
para a classe média e, como tantos ou-
tros, passou a verificar um aumento na
violência e perda de laços sociais entre
alunos e professores, alunos e o colégio
e até mesmo entre os próprios alunos.

Foi nesse cenário que a orientadora
educacional Gianici Maria dos Santos
assumiu a coordenação pedagógica
da escola no começo do ano passado.
"Tínhamos uma situação muito com-
plicada, com bullying, vandalismo e até
situações ilícitas do ponto de vista cri-
minal", conta a orientadora. A primei-
ra medida foi admitir o problema, pa-

ra depois encará-lo. "Nossa saída foi o
diálogo entre professores, alunos, fun-
cionários, direçáo e pais".

Para tanto, o colégio formou uma
equipe com seis educadores dedicados
principalmente à questão disciplinar,
tendo o apoio de 15 inspetores, prontos
para atuar em todos os espaços públi-
cos do colégio. "Passamos a fazer todo
um trabalho voltado para o desenvol-
vimento educacional".

Na prática, os profissionais passa-
ram a individualizar as questões de
disciplina, evitando rotular determi-
nados alunos. "É muito fácil dizer que
tal aluno é isso e é aquilo. Descartamos
essa postura. Passamos a analisar caso
por caso, sem pré-julgamentos", afir-
ma Gianici.

O colégio passou, então, a fazer um
trabalho preventivo, com palestras e
treinamentos para professores, edu-
cadores e alunos. Buscou levar os es-
tudantes a conhecerem outra realida-
de que não a sua própria. "Colocamos

os jovens em contato com creches, la-
res para idosos e outras realidades so-
ciais. Mostramos como qualquer ato
de vandalismo seria prejudicial para
esses locais, que sobrevivem com bai-
xíssimos recursos. Deu muito certo",
explica Gianici.

Além da parte de prevenção, com
a presença de mais inspetores e o uso
de câmeras fortaleceu-se a fiscalização
dos alunos. "Cada aluno será respon-
sabilizado por seus atos. Em último
caso, pode haver inclusive a transfe-
rência do aluno. Nesse ano não regis-
tramos nenhuma, mas no ano passa-
do, tivemos um caso."

O resultado dessas práticas é con-
siderável: de janeiro de 2008 até ago-
ra, houve uma redução de 80% nos
problemas disciplinares. "Os números
evidenciam algo que já havíamos per-
cebido no contato com os alunos: que
eles precisavam repensar suas atitudes
e aprender a forma correta de ver a es-
cola".
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Vandalismo: A face visível e cara do desinteresse escolar. Gestão Educacional, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 20-23, jun. 2009.




