


iniziato a insultare i professori presenti, il preside. Il dirigente scolastico si è 
allontanato: il padre ha cercato di colpirlo alle spalle. E' intervuto il giovane 
professore, ha spostato il preside per evitargli i colpi e ha preso un pugno in faccia. Il 
padre del ragazzo bocciato, fuori controllo, si è accanito sul docente: pugni, calci, e 
non si è fermato quando il giovane è crollato a terra. Si è lanciato sopra e gli ha portato 
le mani al collo: "Non riusciva a liberarsi", raccontano testimoni. Il professore di 
Aversa è stato trasportato in ospedale in ambulanza, quindi ricoverato sotto 
osservazione. "E' una famiglia problematica", dicono adesso a scuola.” 

Aconteceu ontem à tarde, durante o conselho de classe da escola. O professor de 
Aversa, primeiro ano de docência, assistente técnico do laboratório de desenho, estava 
na escola pois deveria dar a má notícia. A escola, diz uma coordenadora, tinha 
mostrado para a família o aproveitamento do rapaz ao longo do ano. O registro 
eletrônico (de entrada) tinha sido uma impiedosa testemunha do fato. Após um breve 
preambulo da professora de desenho, chegou a constatação: “O filho de vocês, 
infelizmente, terá de repetir o ano escolar”. Os pais se levantaram e começaram a 
insultar os professores presentes e o diretor. O dirigente escolar se afastou: o pai 
procurou atingi-lo nas costas. Interveio o jovem professor, afastou o diretor para evitar 
os golpes e levou um soco na cara. O pai do rapaz reprovado, fora de controle, voltou-
se com muita raiva para o professor: socos, pontapés que não pararam quando o jovem 
caiu no chão. Pulou sobre o professor e apertou as mãos em torno de seu pescoço: “ 
Não conseguia se livrar”, contam as testemunhas. O professor de Aversa foi levado 
para o hospital de ambulância, internado e colocado sob observação. “É uma família 
problemática”, dizem agora na escola.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


