
O deputado federal Marcelo
Aguiar é vice-presidente da
comissão Parlamentar de
combate ao bullying e outras
formas de de violência e autor
de projeto que cria o Programa
de Combate ao Bullying Escolar.

Por que criar uma frente
parlamentar sobre bullying?
Porque não é novidade que
nossos jovens sofrem todo tipo
de agressão moral e psicológica
dentro das escolas. A internet
e o mundo globalizado apenas
tiraram essas agressões das
sombras. Famílias e escolas têm
um grande papel na prevenção,
mas cabe ao Poder Público,
e a nós no Poder Legislativo,
criar políticas e, mais do que isso,
aplicar as medidas de proteção
às vítimas, que já existem nos
artigos 100 e 101 do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Qual o projeto o sr. considera
prioritário a ser votado?
Vários projetos tramitam na
Câmara. A intenção foi criar um
projeto voltado para o combate a
esse tipo de violência, envolvendo
o Ministério da Educação para

que se torne uma obrigação coibir
esses atos. Na CPI da Pedofilia
soubemos de casos de violência
que começaram com bullying.
Hoje são cinco projetos com tema
semelhante e nos próximos dias
haverá uma audiência pública
para debater como acabar com
esse problema nas escolas.

Como foi a receptividade dos
demais deputados ao projeto?
A adesão foi incrível porque
a frente é mista e tem objetivo
de tratar da conscientização.
Já sabemos que punir o agressor
não impedirá que o problema
volte a ocorrer. Cerca de 45%
dos jovens sofrem o problema,
seja como vítima ou como
agressor. Esse número deve
ser ainda maior porque muita
gente não tem nem coragem
de denunciar. Então, só punir
não resolverá o problema. R.O.
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O dedo judicial nas
relações escolares

Em 1988, estabelecida a educação como um direito so-
cial e fundamental na Constituição brasileira, a expan-
são do ensino, em todos os níveis, tornou-se o desafio
em marcha. Nos anos 90, o Brasil universalizou o ensi-
no fundamental e desde então faz esforços na mesma di-
reção na pré-escola, no ensino médio e no superior. O
problema é que a marcha veio colocando em evidência,
em vários aspectos, as deficiências educacionais de um
país que deixou na mão esse setor décadas antes. A con-
ta desse imenso descaso é paga a prestações em múlti-
plas áreas. Nos últimos anos, as faturas têm ido parar no
âmbito judicial, constituindo o fenômeno identificado
por judicialização das relações escolares, isto é, a ação
da Justiça no universo da educação, por demandas dos
integrantes dessa comunidade no sistema público e pri-
vado: escolas, educadores, alunos, famílias.

A escola pública foi a primeira a clamar pelo dedo ju-
dicial. Despreparada para dar conta das suas finalida-
des educacionais para mais alunos, incluídos os desa-
fios implícitos da convivência democrática num cená-

rio de maior diversida-
de, começou a acionar
a rede judicial de prote-
ção à infância e à juven-
tude para chamar a fa-
mília à responsabilida-
de na educação ou mes-
mo para se eximir, dian-
te da sociedade, das
suas responsabilidades,
que o Estado não ofere-
ceria condições de cum-
prir. (Na Constituição,
Estado, sociedade, fa-
mília e escolas têm res-
ponsabilidades recípro-
cas, que também são ob-
servadas, sob funda-
mentos diversos, no Es-

tatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Novo Có-
digo Civil e no Código de Defesa do Consumidor.)

Como as falências da escola pública sempre tiveram
impacto na escola privada, o fenômeno da judicializa-
ção não ficou de fora do setor. As demandas judiciais na
área podem ter certas peculiaridades, como a falta de
pagamento de mensalidades, mas no geral refletem um
dos grandes nós da educação brasileira: a falta de parce-
ria entre escolas e famílias para enfrentar situações edu-
cacionais que, hoje, estão mais ou menos colocadas sob
uma mesma e imensa rubrica: indisciplina. Entram aí
problemas diversos de desrespeito, com ênfase atual no
bullying e suas ações discriminatórias.

Nesse cenário concorrem também explorações opor-
tunistas. Na educação de hoje, impera a visão da escola
como serviço, não importando se é público ou privado.
Visão que leva as partes envolvidas a se focarem muito
em direitos, em prejuízo da consciência dos deveres. Ve-
ja esta historinha exemplar, entre tantas outras: três alu-
nos adolescentes combinam que a cada dia um levaria o
dinheiro do lanche para os três. Um falhou no combina-
do e os outros dois afirmaram que ele teria de pagar. Na
confusão, o devedor caiu e quebrou um dente. Seus pais
acionaram a Justiça para saber quem iria pagar o trata-
mento dentário — não apenas o pontual, do acidente,
mas os cuidados até os 18 anos de idade. Fala sério! O sis-
tema judiciário deve mesmo abraçar casos como esse?
Há de haver outros caminhos para restaurar os conflitos
escolares enquanto o Estado não tem um projeto de edu-
cação digno desse nome. Até lá, os protagonistas dessa
história só podem ser gestores, professores e, como par-
ceiros, as famílias e seus filhos. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2011, Primeiro Caderno, p.  17.
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