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A LIBERDADE DA ESCOLA PARA DISCIPLINAR
A Constituição Federal garante às
escolas particulares liberdade de ensinar/aprender, como também pluralismo de
ideias e concepções pedagógicas. Em consequência, as escolas podem adotar as medidas
disciplinares que, a seu ver, sejam adequadas. Somente lhes é vedado: (I) valer-se de
medidas que colidam com o seu plano pedagógico; (II) que não tenham
previsão de natureza regimental; (III) sem oportunizar defesa; (IV) que se mostrem abusivas ou contrárias
ao ordenamento jurídico.
Vale dizer: não podem estipular sanções desproporcionadas, impor castigos
corporais,
humilhações
pessoais, enfim, aquilo que
está vedado a qualquer um.
Toda e qualquer instituição, seja ela educacional
ou não, tem prerrogativas
disciplinares em relação a
quem lhe esteja afeto. Até
mesmo um clube destinado
a promover diversão pode
exigir
observância
de
regras de conduta. Quem joga latas de cerveja numa piscina pode ser repreendido e/ou
impedido de usá-la, sem que seja necessário
chamar Conselho Tutelar, Polícia ou Ministério Público. Entidades que, de resto, têm
incumbências mais importantes e devem
reservar-se para casos mais sérios. Até
mesmo porque não teriam tempo nem estrutura para cuidar disso.

São evidências que defluem do ordenamento jurídico. Verdadeiros truísmos. No
entanto, um certo contingente de conselheiros do Conselho Estadual de Educação do
RS sustenta que as escolas não podem
“punir”. Somente poderiam tomar providências pedagógicas - diálogo, aconselhamentos, encaminhamentos para serviços da
escola, mais diálogo, novos
aconselhamentos, discussões com os pais, envolvimento dos segmentos da
comunidade escolar, ampliação do diálogo, reiteração de aconselhamentos,
etc., etc. - mas não poderiam “punir”. Em razão
disso, não poderiam ter a
prerrogativa de suspender
alunos ou transferi-los
compulsoriamente.
Punir não pode. É feio.
Lembra ditadura. Não seria
algo pedagógico. A seu ver,
haveria incompatibilidade
entre conduta pedagógica e
conduta punitiva. Haveria
que ser apenas pedagógico.
Limites, sim, mas sem viés punitivo.
Deixando à parte a premissa conceitual contida neste posicionamento (disciplina
sem punição), como também a sua presumida insensatez, e retornando à colocação feita
no início do presente texto, é preciso acentuar que a liberdade constitucionalmente assegurada à escola particular confere-lhe o direito de sustentar outra concepção pedagógica.

Mesmo que o Conselho Estadual de EducaMas, eventual transferência de escola não
ção queira aprovar normativa que pretenda
compromete o exercício deste direito. Transproibir medidas de advertência, suspensão
ferência compulsória não significa impediou transferência compulsória, as escolas têm
mento à educação. Por vezes, até favorece o
o direito de divergir e a liberdade de praticar
aluno. Não há direitos absolutos. Nem
suas próprias regras, desde que consonantes
mesmo para crianças e adolescentes. De
com o ordenamento jurídico. Mesmo que a
resto, se houvesse, nenhum aluno poderia ser
pretendida posição refletisse entendimento
jubilado. Nenhum bandido poderia ser preso,
majoritário na sociedade - e já se viu que não
porque o seu direito de ir e vir resultaria preé o caso; há quase unanimidade no sentido
judicado. Nem mesmo defensorias públicas
contrário, - tal entendimento não poderia ser
invocam direitos absolutos. Com o perdão de
vinculativo.
considerações tão acacianas, proibir às escoNão há lei que impeça as escolas de
las o direito de transferir alunos comprovaaplicar medidas disciplinares com feição
damente inadaptados significa retomar, em
punitiva. Aliás, se houvesse, as escolas milicontexto totalmente diverso, o lema “é proitares, que figuram entre as melhores do País,
bido proibir”, que teve seu papel em maio de
estariam em maus lençóis...
1968, mas que o tempo já se encarregou de
A proibição defendida por esse contintemperar com o necessário discernimento.
gente de conselheiros
A reação da sociedanão apenas fere as pre- "Toda e qualquer instituição, de, que foi intensa e canmissas da democracia e
dente, talvez demova
seja
ela
educacional
ou
não,
da liberdade como, de
este referido contingente
resto, exige regra de
de conselheiros, circunstem prerrogativas
competência do Legislatancialmente majoritário,
disciplinares
em
relação
a
tivo. Os conselhos de
de fazer aprovar sua proquem lhe esteja afeto"
educação não podem
posta. Pelo menos, até
substituir ao Parlamento
passar
na dicção de leis. Seus pareceres e resoluas eleições...
ções são normas de caráter administrativo.
Questão mais séria, porém, diz com a
Os conselheiros não foram eleitos pelo povo,
representatividade dos conselhos, sejam eles
não têm mandato parlamentar; logo, não têm
quais forem, quando se revelam tão dissolegitimidade para legislar (em seu sentido
nantes do sentimento da sociedade. Há que
cuidar - e muito! - com a captura de tais conpróprio) mas tão somente para regulamentar.
selhos por entidades e organismos que nem
Dentro das balizas estabelecidas pela Constisempre representam fielmente a chamada
tuição e pelas leis infraconstitucionais.
‘sociedade civil’.
Entre parênteses: o educando tem direito, sim, a acesso e permanência na escola.
Jorge Lutz Müller
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