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QUEM É

CONGRESSO
Superdotados se
encontram no PR
Alunos ligados ao Instituto
para Otimização da Aprendi-
zagem e ao programa Bom
Aluno participaram na sema-
na passada do 1.º Congresso
Internacional sobre Altas Ha-
bilidades. Eles puderam tro-
car ideias com as pesquisado-
ras Maria Helena Novaes e
Maria Lúcia Sabatella.

MARIA TEREZA
MALDONADO

CULTURA DIGITAL
Grupo de estudos trata
de desafios tecnológicos
Um grupo de estudos online
está debatendo como professo-
res e escolas podem se apro-
priar da tecnologia digital para
melhorar a educação. O grupo
Educação na Cultura Digital,
lançado em agosto numa parce-
ria das fundações Santillana e
Telefônica, pode ser
acessado gratuitamen-
te pelo site educarna-
culturadigital.org.br.
Quem se inscrever pa-
ra os debates terá aces-
so a materiais didáti-
cos de apoio, com indi-
cação de fontes de pesquisa,
além de recursos como bate-pa-
pos e palestras com especialis-

tas, transmitidas via
streaming pela TV Web
da Editora Moderna.
Até dezembro, o grupo
discutirá cinco temas:
mundo digital; geração
interativa; aprendiza-

gem na cultura digital; ensino e
inovação pedagógica; e avalia-
ção do uso das tecnologias.

PSICÓLOGA E
ESCRITORA

Maria Tereza Maldonado, Psicóloga e autora de livro sobre bullying

DÉFICIT

O Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáuti-
ca(ITA), emSão Jo-
sédosCampos,sus-

pendeu o limite de idade de 23
anos para os optantes pela car-
reira militar. Com isso, a ins-
crição no vestibular foi prorro-
gada até o dia 27 deste mês.

Os candidatos com mais de
23 anos que já se inscreveram
e querem optar pela carreira
militar devem enviar um
e-mail para vestita@ita.br até

o dia 27, solicitando a alteração.
Em julho deste ano, o ITA ha-

via abolido a restrição etária ape-
nas para a carreira civil, mas es-

tendeu o benefício seguindo re-
comendação do Ministério Pú-
blico. Pela primeira vez, podem
se inscrever candidatos casados.

EDUCAÇÃO
5,8 anos

ITA suspende
limite de idade
também para
carreira militar

Educar as crianças para o res-
peito, com ações permanen-
tes e conjuntas de escolas e
pais, é a chave para aplacar o
fenômeno, diz especialista.

● O bullying está ficando mais
frequente?
O bullying sempre existiu,
mas foi potencializado e ad-
quiriu visibilidade com o ad-
vento do cyberbullying. An-
tes, era considerado brinca-

deira de criança. Hoje, é visto
como um padrão de agressão
aprendido, que pode se cristali-
zar até a vida adulta.

● É possível erradicar a prática?
Assim como a violência na so-
ciedade, não é possível eliminá-
la. O que se pode fazer é redu-
zir. Mas a maior parte das esco-
las não tem programas perma-
nentes. Fazem só ações pon-
tuais, o que é insuficiente.

● Por que é tão difícil o combate?
É difícil porque a educação em
valores – respeito, cooperação,
gentileza – está deficiente. Im-
peram na família e sociedade
modelos de desrespeito; mos-
tra-se que é legítimo se divertir
com o sofrimento dos outros. A
substância do bullying é o des-
respeito e a discriminação.

● Que tipo de medida pode redu-
zir o bullying?

Uma ação que envolva a todos,
dos funcionários às famílias,
em um projeto de longo prazo.
Mas essa parceria, que é absolu-
tamente essencial, é também ra-
ra. A escola costuma acusar a fa-
mília de não educar. A família
tende a responsabilizar a esco-
la, onde ocorre o problema.

● Um agressor deve ser punido?
Consequências precisam acon-
tecer. Mas não adianta que seja
apenas punido, ele tem passar
por uma conscientização e tem
de haver uma reparação ao agre-
dido. E deve haver ainda um tra-
balho com os expectadores.

● Por que os expectadores?
Existe a plateia passiva, que fin-
ge que não vê, e a plateia cúm-

plice, que apoia. Mas pode exis-
tir uma plateia transformadora,
que, ao presenciar o bullying,
tenta inibir a ação do agressor e

dar força à vítima.

● O que os pais de um agredi-
do devem fazer?
Primeiro, escutar o filho. De-
pois, buscar uma parceria
com a escola. Não adianta ti-
rar da escola, fora casos ex-
cepcionais. Se a vítima não fi-
zer um trabalho para se forta-
lecer, pode voltar a ser víti-
ma. Porque muitas vezes ela
pertence a um grupo alvo de
preconceito ou é alguém que
se destaca e causa inveja.

● E os pais de um agressor?
O primeiro passo é refletir so-
bre onde o filho está apren-
dendo aquele comportamen-
to. Muitas vezes é de dentro
de casa. / LUCIANA ALVAREZ

“O estímulo à educação
infantil é recente no País.
Ainda são necessários
muitos investimentos e
mobilização social.”

Tempo médio de estudo de jovens
de 14 anos; desejável são 8 anos

Pais e escola
trocam acusações
após bullying
Caso em que menino de 9 anos teve de lamber vaso sanitário
acabou em transferência e expulsão em colégio tradicional

Presidente da União Nacional dos

Dirigentes Municipais de Educação

ENTREVISTA

RECORTE RACIAL

✽ É autora de A Face Oculta
– Uma História de Bullying e
Cyberbullying, voltado para a
conscientização de crianças
e adolescentes. Atualmente
trabalha em um livro teórico
sobre o tema.

ANA PAULA FEITOSA
MÃE DE VÍTIMA DE BULLYING
“Ele me ligou na quinta-feira
(há duas semanas) e contou
que tinha feito uma brincadeira
‘verdade ou desafio’ e teve de
lamber a privada. Eu perguntei
a ele por que fez isso e ele
disse: ‘Mãe, você não está
entendendo, eles iam me fazer
dançar a dança da galinha.’
Gritei tanto ao telefone, não
acreditei e chorei muito.”

TIAGO QUEIROZ/AE –9/8/2010

É a porcentagem de pardos no ensino superior em
2009; dez anos antes, proporção era de apenas 8%

● Programa de bolsas
Universitários têm até 30/9
para se inscrever no progra-
ma de bolsas no exterior Fór-
mula Santander, pelo site san-
tanderuniversidades.com.br.

Carolina Stanisci

Ter as bochechas apertadas,
ser beliscado e até virar alvo
de gozação de toda a turma,
até certo ponto, fazem parte
dos percalços da convivência
escolar. Mas e se a “brincadei-
ra” é colocar a cabeça dentro
do vaso sanitário e enfiar a lín-
gua dentro d’água, como L.,

de 9 anos, fez a pedido de alguns
colegas?

Pais e direção não souberam
como agir no caso do aluno do
4.º ano do ensino fundamental
da tradicional escola particular
Ofélia Fonseca, no bairro de Hi-
gienópolis, em São Paulo. A his-
tória de L., assediado por cole-
gas há um ano, provocou um jo-
go de empurra de responsabilida-
de entre família e escola.

Quando soube do episódio, a
mãe de L., a jornalista Ana Paula
Feitosa, de 38 anos, ficou muito
nervosa e também incomodada
com a falta de ação da escola, on-
de seu ex-marido havia estuda-
do. “Fiquei sozinha nessa histó-
ria. Achei um descaso”, conta
ela, que diz ter procurado o colé-
gio por várias vezes no último
ano para tentar dar fim às chaco-
tas contra o filho.

O dono do Ofélia Fonseca, Ser-
gio Brandão, afirma que foram

“tomadas as medidas” e diz
estar “tristíssimo” com o ca-
so, que culminou na trans-
ferência de L. e na expul-

são de outro cole-
ga, suposta-

mente um

dos algozes. “Foi como perder
um filho.”

Para Brandão, a fragmentação
das famílias, com pais ausentes,
atrapalha o ambiente escolar.
“Às vezes, as crianças chegam
chateadas e têm atitudes impre-
visíveis. Elas não dão problema.
Os adultos, sim.”

A história de L. não é um caso
isolado de bullying em escola
particular. Com medo da reper-
cussão negativa, os colégios em
geral abafam os episódios. Os
pais, preocupados com o estig-
ma, escondem a situação.

Ana Paula preferiu inverter a
lógica do silêncio. Para se livrar
da angústia que não passava, de-
cidiu contar a história de seu fi-
lho. “Ele sempre foi fechadinho,
imaturo e quietinho; é filho úni-
co. Mesmo assim, nunca achei
que fosse acontecer com ele.
Agora, sempre alguém vem com
um caso para me contar.”

Para especialistas na área, a jor-
nalista e o pai do menino, o técni-
co em eletrônica Marcelo Corte-
lazo, de 37 anos, agiram correta-
mente ao dividir a experiência
com outras pessoas. A psicóloga
Lídia Webber, do Núcleo de Aná-
lise de Comportamento do De-
partamentode Psicologia da Uni-
versidade Federal do Paraná, diz
que não é possível esconder esse
tipo de situação.

A psicóloga considera saudá-
vel que o tema seja amplamente
discutido pela sociedade. As es-
colas, tanto particulares como
públicas, diz Lídia, não têm con-
seguido adotar estratégias efi-
cientes para dar conta da violên-
cia entre as crianças e adolescen-
tes – e ela tem se intensificado.

“Lá fora, o bullying é tratado
na base da tolerância zero”, diz
Lídia. E isso não significa que as
crianças sejam punidas pelo Es-
tado. Ao contrário, ao menor si-
nal de que algo anda mal, provi-
dências intensas são tomadas,
envolvendo pais e direção. “O
menino que faz o bullying tem
de sofrer consequências, dentro
da escola”, diz.

Para Miriam Abramovay, coor-
denadora de pesquisas da Rede
de Informação Tecnológica Lati-
no-Americana (Ritla), o acompa-
nhamento escolar cuidadoso e
constante é necessário.

No caso do Ofélia Fonseca, as
medidas para sanar a situação de
L., como conversas entre as
crianças, para que elas se cons-
cientizassem sobre o assunto, fo-
ram tomadas. “A escola, muitas
vezes, faz alguma coisa. Mas es-
sas ações precisam de tempo pa-
ra amadurecer”, diz Cléo Fante,
pedagoga da ONG Plan.

Legislação. Na opinião de al-
guns especialistas, parte da con-
fusão sobre o que fazer ao se de-
parar com um caso de bullying
na escola particular ocorre por-
que ninguém tem muito claro co-
mo agir. Há lacunas na legislação
e faltam políticas específicas.

“Não existe na esfera federal
uma política pública sobre isso”,
diz Cléo. Projetos de lei trami-
tam no Congresso, tanto no sen-
tido de prevenir a violência na
escola como para criminalizar
condutas. Um deles foi aprova-
do em julho pela Comissão de
Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados e alteraria a Lei
de Diretrizes e Bases (LDB).

A proposta tem o objetivo de
acabar com a “exclusão do aluno
do grupo social, a injúria, calúnia
e difamação, a perseguição, dis-
criminação e uso de sites e redes

sociais para incitar violência”.
No Estado de São Paulo

também existe um projeto de
lei. Em Santa Catarina e Rio
Grande do Sul foram aprova-
das normas nesse sentido. Po-
líticas públicas também fo-
ram adotadas pela Secretaria
Estadual de Educação paulis-
ta, como o Prevenção Tam-
bém se Ensina.

“Os programas têm dimi-
nuído muito os casos de
bullying”, diz Jurema Reis
Corrêa Panza, coordenadora
do departamento de educa-
ção preventiva da Fundação
para o Desenvolvimento da
Educação, ligada à secretaria.

Nem todos, porém, apos-
tam em políticas públicas anti-
bullying, como Arthur Fonse-
ca Filho, do Conselho Esta-
dual de Educação de São Pau-
lo. “O melhor é que cada esco-
la resolva a situação”, afirma.

31,8%

‘É impossível eliminar a prática,
mas faltam ações para reduzi-la’

}

● Definição do termo
‘Bullying’ é empregado para
designar a agressão física ou
psicológica entre colegas, que
ocorre repetidas vezes, sem
motivação concreta.

● Relato

Carlos Sanches

Novidade. Instituto acabou com toda exigência etária
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Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




