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O bullying sempre existiu
O bullying sempre existiu. Anos atrás as vítimas eram chama-
das de CDFs, nerds ou puxa-sacos. Eram jovens que se senta-
vam nas primeiras carteiras na sala de aula, prestavam atenção
no professor e na matéria lecionada, inquiriam e respondiam
perguntas, faziam o dever de casa e, consequentemente, tira-
vam boas notas. O contraponto era a “turma do fundão”, for-
mada por rebeldes e descolados.

Os atos de bullying eram bem conhecidos. Desde o “corredor
polonês”, onde vários estudantes se enfileiravam para escorraçar
o alvo com alguns petelecos, tapas e breves pontapés, a chamada
“geral”, até o famigerado “te pego lá fora”. A opressão era mais
física do que psicológica, pois o constrangido tinha em sua defesa
o fato de ser, normalmente, melhor aluno que seus agressores.

A questão é que estas ações eram contidas em si mesmas. As
escolas mantinham “bedéis” para colocar ordem na casa e coi-
bir atos de violência, sem falar que ir “parar na diretoria” era
temido pela maioria dos alunos.

Contudo, se o bullying ocorresse, ao chegar em casa a vítima
ainda iria ter com seus pais. Alguns poderiam dizer: “Não reaja,
pois não é de sua natureza”, no melhor estilo “ofereça a outra
face”. Já outros argumentariam: “Se apanhar de novo lá fora, e
não reagir, vai levar outra surra quando chegar em casa”.

Mas isso tudo são histórias de 30 ou mais anos atrás, tempos
em que a educação era partilhada pela igreja, a família e a esco-

la. A igreja católica se viu al-
vejada, no Brasil, pelo avanço
dos evangélicos e outras reli-
giões, de modo que passou a se
preocupar mais com seu ne-
gócio do que com seus clien-
tes. A família abandonou o
modelo patriarcal, migrando
para o nuclear. Agora a mulher
trabalha fora, acumulando a
chamada segunda jornada, ou
seja, o cuidar dos afazeres do-
mésticos, sobrando menos
tempo para dar atenção aos fi-
lhos. Esta nova rotina profis-
sional levou à desagregação
familiar. E assim, a educação
foi entregue à tutela quase ex-
clusiva da escola que, por sua
vez, também se tornou um
grande negócio.

Neste quadro, coloque como
tempero os conflitos de valo-
res, a influência da mídia e os
novos paradigmas sociais.
Agora temos alunos que não

respeitam professores, colegas e até os pais, pois têm grande di-
ficuldade de lidar com o conceito de hierarquia. O apelo ao con-
sumo transformou pátios em passarelas, por onde desfilam
roupas e celulares. Os péssimos hábitos alimentares promove-
ram o crescimento da obesidade contrastando com a ditadura
da beleza. E a cereja do bolo: a comunicação pelas redes sociais
que levam as vítimas à exposição instantânea e em larga escala.

A solução para amenizar o bullying não passa por mais regras,
coerção e punição. Passa pelo resgate dos valores e a conscienti-
zação sobre o que é certo e o que é errado, tarefa esta da Igreja, da
família, da escola e também da sociedade. ■
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MEC analisa programa de combate à homofobia

Em análise no Ministério da Educação (MEC)
há cerca de um ano, o kit de combate ao
preconceito contra homossexuais faz parte
do Programa Escola Sem Homofobia e já
passou por diversas adequações para a
faixa etária frequentadora do ensino médio
(de 15 a 17 anos). A iniciativa nasceu da
parceria de diversas instituições, entre elas
a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT)
e a Organização Não-Governamental (ONG)
Ecos, especializada em comunicação em
sexualidade. Maria Helena Franco, mestre
em ciências na área de saúde, ciclos da
vida e sociedade, conta que o projeto visa
a cidadania e o direito de ser diferente.
“A escola é um lugar de todos”, enfatiza.
Ela conta que a proposta é manter

discussões abertas, já que é um assunto em
que não há respostas definidas e os conceitos
passados são referentes aos direitos humanos.
O projeto tem levantado polêmica junto
à ala conservadora da sociedade por trazer
vídeos que tratam de transexualidade,
bissexualidade e a relação de duas garotas
lésbicas. “As pessoas precisam entender
que esse material é para discutir cidadania,
ninguém ensina alguém a ser gay.
Isso não existe!”, defende Maria Helena.
De acordo com o MEC, o material segue
em análise em uma comissão e deverá
ser enviado para seis mil escolas do ensino
médio no segundo semestre de 2011.
“Estamos na torcida para que eles
liberem logo porque é um material
muito importante”, diz Maria Helena.

ANÁLISE

Atuação de educador
diminuiu índice de gravidez
Weruska Goeking
wgoeking@brasileconomico.com.br

Ângela Maria Paccola Mamprim é
professora de biologia de uma es-
cola pública de Cambé (PR) e fre-
quentou o curso de formação de
educadores sexuais ministrado
por Mary Neide Figueiró, especia-
lizada em psicologia escolar e
educação sexual.

Ela observou que o índice de gra-
videz na adolescência no entorno da
escola caiu 2% nos últimos dois anos.
A professora de biologia começou a
incorporar a educação sexual em suas
aulas na década de 1980, antes da
disseminação do vírus HIV. “Antes
do curso já introduzíamos o assunto
de forma mais cautelosa e insegura.
Depois da Mary Neyde tudo ficou
muito mais fácil”, testemunha.

Ela ressalta que a especialização
dos educadores é um espaço impor-
tante onde podem ser trabalhadas as
dificuldades e os tabus dos próprios
professores, para que consigam lidar
com naturalidade com o assunto.

Para ela, a introdução dos temas
aos alunos de 6ª, 7ª e 8ª séries é tran-
quila e muitas vezes proposta pelos
próprios estudantes, que conhecem a
simpática educadora como “a pro-
fessora que fala sobre sexo” e a pro-
curam para tirar dúvidas, mesmo fora
da aula. “É preciso respeitar a cul-
tura deles para ter seu voto de con-
fiança e ter algum resultado”, diz.

Já a confiança dos pais foi con-
quistada aos poucos. “Algumas
mães não gostavam achando que eu
iria ensinar sobre o ato sexual em si.
Mas quando explico que quanto
maior a informação, você retarda

envolvimentos sexuais sem com-
promisso e sem responsabilidade,
eles ficam mais tranquilos”, conta.

Ângela Maria conta que suas au-
las são preparadas de acordo com a
grade curricular de biologia, com
elementos de educação sexual, e que
mantém um arsenal de informações
e dinâmicas que possam ser aplica-
das em classe. “Quando surge um
assunto e você não está preparada, o
momento escapa e não podemos
perder oportunidades”, explica. ■

Companhia Nacional de Açúcar e Álcool – CNAA
CNPJ/MF nº 08.204.974/0001-07 - NIRE 35.300.333.225

Edital de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária
Os acionistas da Companhia Nacional de Açúcar e Álcool - CNAA (a "Companhia") ficam convoca-
dos, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei n º 6.404/76, para comparecer a uma Assembleia 
Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a ser realizada no dia 15 de abril de 2011, às 
18:00 horas, nos escritórios da Companhia na Av. Mackenzie No. 1.835, 6º andar, na Cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: eleger e preencher 
as vagas de alguns membros eleitos do Conselho de Administração anteriormente indicados pelo 
acionista  Açúcar e Álcool Fundo de Investimento em Participações, e que deverão renunciar aos 
seus cargos quando do fechamento da transação objeto do Contrato de Compra de Ações firmado 
com BF Biofuels Brazil Investments Ltd.  Orlando R. González – Presidente do Conselho

“É preciso respeitar
a cultura deles
para ter seu voto
de confiança e obter
algum resultado

Ângela Maria Paccola Mamprim,
professora de biologia
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