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RESUMO

Este trabalho analisa o chamado Bullying no espaço escolar, sob o enfoque jurídico e
sócio-cultural, em perspectiva da história da evolução da violência na sociedade e do
tratamento jurídico conferido tradicionalmente ao problema.

Com esse intento,

privilegia o exame das raízes de preconceitos e discriminação social, seus reflexos e
consequências no ambiente das instituições educacionais. Num esforço de avançar no
tratamento desse grave problema, examinam-se documentos internacionais e brasileiros,
de natureza constitucional e infraconstitucional, que respaldam a melhor proteção de
crianças e adolescentes em todos os casos, mormente, quando frequentam a escola. Ao
mesmo tempo, aponta-se para os mecanismos alternativos de solução de conflitos, no
intuito de reverter o círculo vicioso do bullying na escola, mediante construção de
relações mais humanas e de respeito às diferenças, envolvendo todos os atores sociais
presentes no ambiente escolar e em seu entorno: direção, corpo docente, estudantes,
funcionários e a comunidade circundante.

Ao final, apresentam-se conclusões e

sugestões centradas na busca de solução mais efetiva do que a mera exclusão e
culpabilização de agressores, no intuito de concretizar o comando constitucional de
máxima proteção a crianças e adolescentes, estabelecendo relações mais humanas e
coerentes com o ideal da educação.

Palavras chave: Violência, Bullying, Escola, Mediação.
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SUMMARY

This research analyzes the so-called Bullying in the school, under the legal and sociocultural approach, in the perspective of the history of evolution of violence in society
and legal treatment given traditionally to the problem. With this intent, we give focus
on the roots of prejudice and social discrimination, your reflexes and consequences for
the aims of educational institutions. In an effort to advance in the treatment of this
serious problem, we give attention to international and Brazilian legal foundations
(constitutional and infra-constitutional documents), which support the better protection
of children and adolescents in all cases, especially when attending school. At the same
time, we give relief to the alternative dispute resolution mechanisms, in order to reverse
the vicious circle of bullying at school,with the goal to build more human relations and
respect for differences, involving all social actors present in the school and in its
surroundings: direction, teachers, students, staff and the surrounding community. At the
end, we present conclusions and suggestions focused on the search for more effective
solution than just deleting and scapegoating of aggressors, in order to achieve the
maximum constitutional protection to children and adolescents, establishing more
human relations and consistent with the ideal of education.

Key words: Violence, Bullying, School, Mediation.
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INTRODUÇÃO

Nesta dissertação, requisito parcial do Mestrado em Direito Público e Evolução
social da Universidade Estácio de Sá, toma-se como objeto de estudo a violência no ambiente
escolar, mais precisamente o chamado bullying, grave problema que afeta os membros da
comunidade escolar e causa preocupação a profissionais e pesquisadores do Direito e de
diferentes áreas do conhecimento, como Psicologia, Psicanálise, Educação, Sociologia,
Filosofia, Antropologia, entre outras.
Na justificativa da escolha do tema da pesquisa, foram considerados
argumentos como os resumidos a seguir.
Diuturnamente, os meios de comunicação relatam agressões a professores, seja
por estudantes ou responsáveis pelos mesmos, ou de estudantes a seus colegas, bem como
depredação de prédios escolares e dilemas análogos.
O problema, não restrito à realidade brasileira, pode acarretar consequências
graves, como abalo à autoestima e autoimagem, depressão, problemas na socialização de
crianças e adolescentes, desinteresse pelos estudos e desejo de afastamento do ambiente
escolar.

Essa inferência encontra respaldo em estudo do médico Aramis Lopes Neto1,

coordenador da primeira investigação brasileira a respeito do tema, o qual afirma que “para os
alvos de bullying, as consequências podem: ser depressão, angústia, baixa autoestima,
estresse, absentismo ou evasão escolar, atitudes de autoflagelação e suicídio, enquanto os
autores dessa prática podem adotar comportamentos de risco, atitudes delinquentes ou
criminosas e acabar tornando-se adultos violentos”.
Sob o enfoque de sua abrangência, vale refletir sobre resultados de pesquisa da
Abrapia, que tomou como sujeitos alunos de escolas de Ensino Fundamental do Rio de
Janeiro e esclarece sobre importantes variáveis, como o número de crianças e adolescentes
vítimas de alguma modalidade de bullying e inclui, além das condutas aludidas,
discriminação, difamação e isolamento. O objetivo do aludido estudo foi ensinar e debater
com professores, pais e alunos formas de evitar que essas situações aconteçam. “A pesquisa

1

LOPES NETO, Aramis.. Diga

não ao bullying: Programa de Redução do Comportamento
Agressivo entre Estudantes”, realizado pela Associação Brasileira Multiprofissional de
Proteção à Infância e Adolescência (Abrapia)
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(...) revela que 40,5% dos 5.870 alunos entrevistados estão diretamente envolvidos nesse tipo
de violência, como autores ou vítimas dele”, explica Aramis.
É interessante sublinhar que a designação dessa prática como bullying não
encontra consenso entre estudiosos do assunto. Para a socióloga e vice-coordenadora do
Observatório de Violências nas Escolas — Brasil, Miriam Abramovay2, a prática do bullying
não expressa corretamente o que se verifica em nosso meio. Segundo palavras textuais da
socióloga e experiente pesquisadora do tema, “O que temos aqui é a violência escolar. Se nós
substituirmos a questão da violência na escola apenas pela palavra bullying, que trata apenas
de intimidação, estaremos importando um termo e esvaziando uma discussão de dois anos
sobre a violência nas escolas”.
Além de alguns casos com desfechos trágicos, de amplo conhecimento, eis que
veiculados frequentemente nos meios de comunicação de massa, a prática merece atenção,
por atingir faixas etárias cada vez mais baixas, como crianças que frequentam os primeiros
anos da escolarização. Por outro lado, dados recentes dão evidencia de sua disseminação por
todas as classes sociais e apontam tendência ao aumento rápido com o avanço da idade dos
alunos. “Diversos trabalhos internacionais têm demonstrado que a prática de bullying pode
ocorrer a partir dos 3 anos de idade, quando a intencionalidade desses atos já pode ser
observada”, afirma o coordenador da Abrapia, já mencionado.
Não obstante sua gravidade, alcance e consequências, no enfrentamento do
problema, não raro, verifica-se tendência de autoridades responsáveis pela gestão escolar, ou
atuantes em outros setores (inclusive no meio jurídico) a atribuir a causa ao “perfil” do agente
agressor, sob a premissa de que a violência nos estabelecimentos educativos nada mais é do
que reflexo da entrada de crianças e adolescentes “mal educados”, ou oriundos de “famílias
desestruturadas” nas escolas.
Com fundamento nessa linha de interpretação, tende-se a propor e adotar
medidas punitivas, ou de controle social (como implementação de câmeras de vigilância,
portais de controle eletrônico na entrada, “transferência” dos estudantes, no intuito de afastálos daquele ambiente, entre outras) que, no limite, resultam no alijamento dos agentes
agressores das oportunidades de formação/educação.
Sem adentrar ainda em análise mais profunda, o que se fará no decorrer da
presente investigação, é evidente que, dessa forma, tem início um círculo vicioso de exclusão

2

ABRAMOVAY, Miram e CALAF, Priscila. Bullying: uma face das violências nas escolas. In Revista Jurídica
Consulex, ano XIV, nº 325, agosto de 2010
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e reprodução da violência social, sem esquecer que, assim procedendo, passa-se ao largo de
garantias constitucionais e infraconstitucionais que protegem crianças e adolescentes.
Tomando como referencia a gravidade e extensão do problema e suas consequências, em
termos de respeito à dignidade humana e da relevância do acesso e permanência em
estabelecimentos educacionais, como forma de desenvolvimento sociocultural, elaborou-se
esta dissertação de Mestrado com o objetivo de analisar o problema da violência social e
cultural, em perspectiva histórico-cultural e jurídica, discutir a violência entre atores sociais
presentes no espaço escolar, segundo fundamentos da Sociologia, da Educação, da Psicologia
e do Direito Constitucional e infraconstitucional, precipuamente do Estatuto da Criança e
Adolescente, entre outros alicerces legais, bem como examinar e propor medidas preventivas
e coibitivas da violência no ambiente escolar, com ênfase em iniciativas de mediação e
negociação para solução de conflitos nesse contexto.
Do ponto de vista metodológico, realizou-se pesquisa de natureza descritiva,
bibliográfica e documental, com alicerce interdisciplinar, tomando como referencia, na
construção do marco teórico da investigação, estudos de antropólogos, historiadores,
sociólogos e do Direito.
Especificamente, para alcançar os propósitos do estudo, foram consultadas
fontes legais e doutrinárias (autores brasileiros e estrangeiros) e jurisprudenciais. Além disso,
num esforço de avanço na discussão do tema, com intuito meramente exemplificativo,
descreveram-se algumas experiências levadas a efeito em estabelecimentos escolares situados
em municípios e estados brasileiros, na intenção de prevenir/enfrentar o problema segundo
perspectiva mais humana e coerente com os comandos constitucionais e infraconstitucionais
brasileiros, sem esquecer documentos internacionais alusivos ao objeto de investigação.
A dissertação está estruturada em quatro capítulos, como se descreve a seguir.
No primeiro capítulo, intitulado A Violência como fenômeno jurídico e
sociocultural na história da sociedade, a ênfase recai no exame da violência em perspectiva
multidisciplinar, tomando como referencia estudos de autores da História, Sociologia,
Psicologia, Psicanálise, Antropologia e Direito, os quais tratam o tema, nos contornos da
estrutura e funcionamento da sociedade e desenvolvimento humano.
Nessa perspectiva de análise, focalizam-se, em paralelo à análise da evolução
do sistema penal brasileiro, até chegar à constitucionalização do processo penal, aspectos
relevantes à construção de um marco teórico à compreensão do objeto de investigação, como:
as raízes do preconceito e discriminação social, bem como a evolução conceptual da infância
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na história da sociedade e seus reflexos no cuidado e violência contra crianças e adolescentes,
seus determinantes e repercussão às vítimas.
No segundo capítulo, sob a designação de A Face Discriminatória da Violência
no espaço escolar, trata-se da violência no cenário de instituições sociais educativas, suas
manifestações, prováveis causas e consequências, segundo vertente doutrinária e de
pensadores da Educação e Psicologia, entre outras áreas.

Entre outros temas, busca-se

analisar o paradoxo entre o ideal da educação e a discriminação na escola, além das relações
familiares e seus reflexos no bullying e suas consequências.
No terceiro capítulo, com o título de O Arcabouço Jurídico e o Bullying nas
Escolas, investigam-se aspectos jurídicos, como os Direitos da personalidade afetados, a
criminalização do Bullying e a responsabilidade civil em relação ao problema, com realce ao
que pertine aos pais e responsáveis, aos estabelecimentos educacionais, e ao Estado.
No quarto capítulo, nominado como Perspectivas, Propostas e Experiencias
Alternativas na Prevenção e Enfrentamento do Bullying, analisam-se aspectos conceituais,
objetivos e finalidades dos meios alternativos de solução de conflitos, com realce à mediação,
bem como experiências de mediação/conciliação, no intuito de contornar/resolver conflitos
entre atores presentes no espaço escolar.
Ao final, derivam-se conclusões e sugestões para que sejam utilizados
mecanismos alternativos de solução de conflitos, em especial a mediação, que podem
contribuir para abordar o problema da violência no espaço escolar, com o devido marco
teórico.
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CAPÍTULO 1. A VIOLENCIA COMO FENÔMENO
JURÍDICO E SÓCIO CULTURAL

O propósito deste capítulo é criar um quadro teórico e contextual que propicie
alicerce à análise do objeto de estudo da Dissertação. Considerando a natureza do objeto,
procura-se derivar da produção acadêmica de pesquisadores de distintas áreas, como Direito,
Sociologia, Antropologia e Antropologia, os elementos de compreensão das raízes da
violência social contemporânea, precipuamente de preconceitos, da discriminação, do
estigma, graves problemas que se refletem no cotidiano de diferentes instituições sociais,
inclusive na escola. Espera-se dessa forma compor um quadro contextual de análise do
problema.

1.1 A Violência numa perspectiva jurídica
—(Evite esse tipo de expressão),. A historia da sociedade brasileira tem sido
marcada, não somente por harmonia e cordialidade (como o senso comum costuma afirmar),
eis que conflitos de natureza político-social, cultural e ideológica estão na raiz de disputas,
embates e lutas e que, nesse cenário também ocorreu a evolução do direito e do processo
penal.
A violência ocorre por meio da tirania, da opressão e do abuso da força e
resulta do constrangimento sobre alguém para obrigá-lo a fazer (ou deixar de fazer) algo. De
acordo com análise de muitos pesquisadores, entre os quais Orson Camargo 3, a violência, em
suas mais diferentes formas de expressão é fenômeno histórico na estrutura e funcionamento
da sociedade brasileira. A escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, com
a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias, antes e
depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático e
centralizador, contribuíram decisivamente para o aumento da violência que atravessa a
história do Brasil.

3

CAMARGO, Orson. Outro olhar sobre a Violencia. In Brasil Escola, acesso em 25 de abril de 2013.
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Ainda segundo interpretação de Camargo4, diversos fatores têm interferido no
aumento da violência no processo de “desenvolvimento” capitalista, tais como a urbanização
acelerada, que induz crescimento desordenado das cidades, além das fortes aspirações de
consumo, no cenário de uma sociedade consumista, em parte frustradas pelas históricas
desigualdades sociais.
Na mesma linha de pensamento, o autor em comento ressalta que o poder
público, especialmente no Brasil, tem sido ineficiente para enfrentar o problema, seja pela
conivência de grupos inseridos no interior dos setores de segurança pública, de representantes
do Legislativo em todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder judiciário.
Textualmente, Camargo5 afirma: “A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está
associada à violência, uma aumentando a outra, faces da mesma moeda”.
Como se expôs, a história da sociedade brasileira desde o descobrimento é
permeada por conflitos, instabilidade política e muita violência. A prática de penas corporais
e outras formas de punição, não raro arbitrária parece corriqueira e, mesmo quando se
transferiu o ius puniendi para o Estado, persistem abusos do poder punitivo.
Mesmo com a forma tradicional de concretizar o poder punitivo estatal, nota-se
que o clamor da opinião pública, entre outros importantes fatores de natureza cultural, política
e ideológica estimulam o uso

da Justiça Penal como instrumento de punições e de

reafirmação da face persecutória do Estado6. Tal tendencia acarreta um discurso e ações
legislativas que conferem ênfase ao rigor na aplicação de penas privativas de liberdade7, sob o
pressuposto de que constitui a mais eficaz das sanções, na finalidade de reprovar e prevenir as
condutas criminosas8.
Não obstante a opção por esse modelo, o cotidiano traz a lume sobejas
evidências que o mesmo não logra cumprir a função de reabilitação e correção esperada pela
sociedade, eis que acaba “condicionando futuras carreiras criminais”9. Por evidente, a
finalidade da pena passa a ser um problema político-social, uma vez que a preocupação realça

4

CAMARGO, Idem.
Idem, ibidem.
6
Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 315
7
O art. 32 do Código Penal Brasileiro estabelece três espécies de penas, que são as penas privativas de liberdade,
as restritivas de direito e as penas de multa, que na atualidade, o seu descumprimento não acarreta na sua
conversão a pena privativa de liberdade, mas sim a transforma em dívida ativa da Fazenda Pública.
8
O Código Penal Brasileiro data de 1940 e seu art. 59 traz como finalidade da pena a possibilidade de prevenção
e reparação pela prática do crime
9
CERVINI, Raúl. Os processos de descriminalização. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995
5
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o tipo de castigo a aplicar ao infrator, sem que se pense em critérios de justiça, equidade e
efetiva reversão dos problemas. 10
Mais recentemente, e em face da comprovada ineficácia do sistema e do
elevado volume de processos que assolam o judiciário, bem como de fundamentos
constitucionais que promovem garantias constitucionais, reconhece-se a constitucionalização
do direito (por óbvio, inclusive do processo penal) e, nesse contexto, setores da doutrina e
gestores políticos dedicam seus esforços em busca de meios alternativos de solução de
conflitos que garantam o cumprimento da expectativa de retribuição e prevenção da conduta
violenta para a sociedade, para a vítima da conduta e para o próprio infrator.11
Nesse passo, vale sublinhar que o debate sobre direitos fundamentais se
desenvolve num contexto dinâmico, pela complexa transformação das relações políticosociais e jurídico, norteado por princípios oriundos da Constituição12.
Por outro lado, a liberdade individual encontra-se ameaçada pelo jus puniendi e
o jus persequendi cujo Estado é o seu detentor. Nessa linha de pensamento, cabe confrontar
os ideais de liberdade e segurança, que não se confundem, embora, não raro, se verifique a
tendência de substituir um pelo outro. De pronto, cumpre reconhecer que o valor- segurança
não pode substituir o de liberdade e garantia de direitos, no intuito de evitar o risco de
aumento desproporcional e ineficaz do poder punitivo estatal, que fere de morte o Estado
Democrático de Direito13.
Em outras palavras: admitir que a segurança se sobreponha à garantia de
direitos e isonomia perante a lei implica reconhecer modificação no fundamento de
legitimidade do Estado. Limitar a liberdade, por si, significa aumentar o controle e o poder do
Estado sobre o indivíduo, que, na prática, se traduz no aumento criminalização de condutas e
diminuição de garantias no processo criminal.
Assumindo outro paradigma, alguns segmentos da doutrina14 defendem que o
processo

penal

moderno

deve

orientar-se

segundo

parâmetros

de

verdadeira

instrumentalização que traga à sociedade garantia de retribuição e prevenção do crime. E,
nesse ponto, entre outras importantes inovações derivadas da Constituição Cidadã, merece
10

Cf. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, António. Tratado de criminología. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanch,
1999, p. 1.014
11
SANTOS, Andrea Alves dos. Processo Penal Consensual: Breves Considerações sobre o Processual Penal.
Disponível em http://www.lfg.com.br - 25 setembro de 2009. Acesso em 23/04/2013
12
DENNINGER, Erhard: “Security, Diversity, Solidarity” instead of “Freedom, Equality, Fraternity”.In
Constellations, Volume 7, n° 4, Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2000, p. 515
13
AMARAL, Thiago Bottino do. SEGURANÇA DO ESTADO VERSUS SEGURANÇA DO
INDIVÍDUO: A EMERGÊNCIA NO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
14
Idem, ibidem
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relevo a Justiça Restaurativa que, de forma diferente do sistema tradicional, objetiva resolver
o conflito através da pacificação das relações afetadas, sem retirar do Estado a legitimação e a
exclusividade do jus puniendi. Busca-se, com isso, evitar condutas estigmatizantes, de forma
a tratar o crime não somente como fenômeno jurídico, mas também em sua vertente empírico
social15, como se discutirá em maior profundidade no prosseguimento do estudo.

1.2 - As raízes do preconceito e discriminação social

De longa data, a sociedade divide as pessoas em categorias e, dentre outros
aspectos, leva em consideração indicadores definidos como “naturais” e esperados em
determinado grupo social, faixa etária ou status social. Nessa linha axiológica, decorrente de
elementos da cultura hegemônica em determinada sociedade, constroem-se pré-concepções e
expectativas quanto a comportamentos, atitudes, hábitos e saberes a serem manifestados por
certa coletividade ou indivíduo .
Enquadrar pessoas em categorias pré-estabelecidas tende a originar uma
identidade social virtual e, a partir do que se lhes imputou, estabelecer exigências que
correspondem às expectativas e valores culturais16. Em contrapartida, o estereótipo e estigma
social mantém relação com o exposto, abrindo espaço legitimado socialmente à avaliação
depreciativa ao indivíduo ou grupo que apresenta características diferentes do padrão. 17 18
Para Goffman19 existem três tipos de estigma: o primeiro está vinculado à
“deficiência” física, quando o indivíduo é identificado pelo que lhe falta, em relação ao
modelo estandartizado; o segundo tem suas raízes calcadas em supostas “culpas de caráter”,
como é o caso da desonestidade e, por fim, o estigma tribal, oriundo na nacionalidade, “raça”,
religião, idade e variáveis semelhantes que identificam determinado grupo.
Sob essa vertente de julgamento social, tomando como referencia o critério da
idade, é compreensível que os adolescentes (ou outros grupos sociais) tendam a estabelecer
padrões rígidos e estereotipados, inclusive no que concerne à aparência, vestuário, hábitos e

15

TOLEDO, Francisco Assis de. Princípios básicos de direito penal: de acordo com a Lei n.º 7.209/84 e a
Constituição de 1998. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 473, nota 19
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atitudes, os quais exteriorizam o (des)ajustamento ao grupo. Sob esse ângulo, os estereótipos
atingem todos os componentes do grupo, gerando o preconceito.20
No caso dos jovens (crianças e adolescentes), o problema repousa em que, ao
se pretender enquadrar todos em determinado padrão, por certo, haverá espaço para conflitos,
seja com atores sociais que constituem o mundo adulto, como é o caso da direção da escola,
professores, funcionários da escola, seja com seus pares, principalmente, os colegas que, por
motivos os mais variados, se afastam do padrão socialmente estabelecido. Vale ressaltar que,
no caso, a mera diferença se transforma em deficiência, falha, lacuna, defeito a ser corrigido a
qualquer custo, sob pena de sanção social, não raro expressa por intermédio de agressões
físicas, verbais e outras maneiras de desrespeito ao outro.
Nessa linha de raciocínio, explicam-se, ao menos à primeira vista, as
ocorrências de violência entre jovens nos diversos espaços de convivência, como família,
condomínio, escolas, rua, lazer. Esse fenômeno, presente ao longo da história, na atualidade,
assume diversas formas e tem incidência crescente, envolvendo cada vez mais crianças e
adolescentes de diferentes estratos sociais ou das chamadas galeras21.
O paradoxo reside em que a violência, termo presente no cotidiano da vida
contemporânea, define situação considerada como criminosa. Apesar de no âmbito do
dicionário22, o termo denotar "qualidade ou estado do que é violento; força empregada
contra o direito natural de outrem; ação que se faz com o uso da força bruta; crueldade;
força; tirania; coação”, é tarefa espinhosa determinar conceito único, pois o termo pode ter
vários sentidos, como: ataque físico, sentido geral de uso da força física, ameaça, ou até
mesmo um comportamento ingovernável.

Como exposto, a violência abarca todo

constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à
vontade de outrem; coação.
No entendimento de Jurandir Freire Costa23, violência designa a série de
atos intencionais, marcados pelo uso da força em situações de conflito, transgressão às leis
que visam ao bem comum e predomínio da crueldade sobre a solidariedade no convívio
humano.

No entanto, o conceito de violência extrapola o âmbito da crueldade e de
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emprego de força, eis que abrange toda e qualquer violação a direitos, sejam civis,
políticos, sociais, econômicos e culturais.
Ademais, trata-se de fenômeno biopsicossócio-cultual; portanto complexo. A
despeito de muitas interpretações simplificadoras, a noção de violência não faz parte da
natureza humana, pois não possui raízes estritamente biológicas.
Tratando do assunto, Chauí24 a define como conversão de uma diferença
hierárquica, estabelecida com o propósito de oprimir e dominar e não apenas como violação e
transgressão. Já Hannah Arendt25 apresenta a violência como aquilo que se opõe ao poder,
cuja desintegração instiga o aparecimento da violência.
A violência associada à discriminação social pode também ser vista através da
ótica antropológico-filosófica, que traz a lume a fronteira entre a racionalidade e a destruição,
o que transforma os homens em coisas, destituindo o ser humano da sua dignidade. Em
termos sociológicos, a violência traz a lume as relações de poder, território, inclusão, exclusão
e institui-se como único paradigma26.
Como se sabe, na conjuntura brasileira e universal contemporânea, enfrentase o problema de maior visibilidade da violência e discriminação, descrita diuturnamente
no noticiário veiculado pela mídia, ou da análise da situação do sistema penitenciário, onde
é evidente o crescimento da população carcerária. Por certo, o fenômeno é complexo, eis
que tal visibilidade pode decorrer de maior rigor dos órgãos repressivos e de indignação da
sociedade, da qual os meios de comunicação atuam como portavoz.
Buoro27 explicita que a violência passou a ser algo ligado ao cotidiano, dando
origem à suposição de que o mundo nunca foi tão violento; todavia, essa hipótese não se
sustenta, quando se leva em consideração a história da civilização.
Como parte integrante da história da humanidade, os estudiosos trazem a lume
inúmeras ocorrências em que poderosos puniam os mais fracos, seja sob a pecha de
criminosos, de divergentes em relação ao pensamento dominante, não raro empregada com
finalidade educativa ou até intimidativa.
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Na própria Bíblia, encontram-se relatos de cenas que envolvem violência,
como a famosa expulsão de Adão e Eva do paraíso. Também há narrativas das mais diversas
formas de violência desde a Antiguidade, havendo notícias na historiografia28 de relatos que
remontam à Idade Média: era comum verificar atos violentos, tais como mãos decepadas,
enforcamentos, purificação em fogueiras, mortes em praças públicas, dentre outros.
Autores consagrados como Marx, Hegel e Nietzsche passaram a debater sobre
a violência clássica relacionada à barbárie. Por exemplo, para Marx29, a violência é algo
superável e não inerente ao homem, mas vinculada ao modelo de sociedade caracterizada pela
propriedade dos meios de produção, em que os proletários eram alienados do produto de seu
esforço. Por sua vez, no entendimento de Nietzsche30 trata-se de algo inerente ao homem e
que deve ser combatida.
Tratando do assunto em obra recente, Steve Pinker 31, da Universidade de
Harvard desenvolve pesquisa apoiadas em sofisticadas análises estatísticas para demonstrar
queda na violência. Nesse sentido, conforme sua análise, o século XX tem sido destacado,
com duas guerras mundiais e genocídios: 180 milhões de mortes em conflitos e massacres,
cifra que corresponde a em torno de 3% do total de óbitos registrados ao longo do século.
Todavia, se a análise se fixar em dados proporcionais, há evidências arqueológicas obtidas em
dezenas de sítios alusivas a períodos a.C a 1770 d. C. de que as taxas de mortalidade podiam
atingir em média 15% do total de óbitos. O extremo parece de 60%, como no caso dos índios
Creek, ao longo do séc. XIV.
O mesmo autor32 comentado por Schwartzmann33 identifica seis tendências
históricas, marcadas por determinantes da redução proporcional da violência na história da
sociedade, a saber:
a) processo pacificador – com início na tendência do êxodo campo-cidade, que
diminuiu o confronto entre bandos rivais e conflitos belicistas similares.
b) Processo civilizador -, determinado pela centralização nos Estados
(europeus) do monopólio do uso da repressão ao crime.
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c) Revolução Humanitária - despontou com Iluminismo e correspondentes
movimentos de combate a crônicos problemas sociais, como a escravidão, a
tortura judicial, o despotismo e a intolorancia religiosa.
d) Longa Paz – apoiado na tese kantiana que destaca as virtudes pacificadoras
da democracia, do comércio e de organismo multilaterais, cada vez mais
vigorosas, a partir da II Guerra.
e) Nova Paz – instalada após o Muro de Berlim, que se fez acompanhar pela
redução do quantitativo de genocídios de ataques terroristas e ondas de
repressão, características da Guerra Fria.
f) Revolução de Direitos – a partir de 1948, a Declaração Universal dos
Direitos do Homem fortalece movimentos que defendem a garantia de grupos
específicos, até então, alvo de toda sorte de discriminação e tortura.

Nessa linha de análise, o processo civilizador só foi possível pelo fato de os
indivíduos obedecerem a normas de convívio, num esforço de quase universalização dos
costumes, num cenário em que se atribuiu ao Estado o monopólio do exercício da violência,
que deixou de ser espontânea e irracional, conferindo-se ao Estado a função de árbitro,
supostamente neutro, acima de interesses das partes., conforme análise de Norbert Elias,
(respaldada por Buoro34) com ênfase na universalização dos costumes, sobretudo após o
Renascimento.
Contemplando o fenômeno no contexto brasileiro, Adorno35 e Dimenstein36
asseveram que a história, tanto social, quanto política é permeada de violência, desde o Brasil
colônia, com os massacres dos índios, que até o descobrimento não tinham conhecimento do
que seria desigualdade social.
Como se sabe, o autoritarismo se reproduz na sociedade brasileira e contribui
para explicar a forma pela qual a violência se apresenta na atualidade. Sob certo aspecto, a
violência contra a criança e o adolescente teve início com a chegada dos portugueses, no
início da colonização, quando os Jesuítas da Companhia de Jesus passaram a dedicar-se ao
ensino das crianças da América portuguesa.

34

BUORO, A. B. [et al.]. Idem, ibidem. p.64
ADORNO, S. A violência na sociedade brasileira: um painel inconcluso em uma democracia não consolidada.
In: Sociedade e Estado. Brasília: UnB, v. X (2), p. 299-342, 2003.
36
Dimenstein, G. O Cidadão de Papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. São Paulo:
Ática, 1995.
35

23

A infância era percebida como o melhor momento para a catequese, pois era
uma fase de iluminação e revelação. A educação das crianças transformava radicalmente a
vida dos índios e foi instaurado um processo violento de aculturação, ou seja, de
esvaziamento da identidade indígena.

Ao chegar na puberdade, eram “expulsos” pelos

jesuítas e, por serem considerados perigosos, retornavam para o convívio nas tribos37.
Anos depois, com o sistema da escravidão, os negros eram transportados da
África até a América, acorrentados, açoitados nos porões de navios negreiros e vendidos
como mercadorias para serem escravos por toda a vida. Vale recordar que o Brasil foi a
última nação independente a acabar com a escravidão, o que marcou definitivamente a cultura
nacional.
É imprescindível ressaltar que a problemática da violência e outras dimensões
relevantes da história brasileira foram magistralmente investigadas por diferentes estudiosos,
como Caio Prado Junior38, Raimundo Faoro39, José Murilo de Carvalho40, Jurandir Freire
Costa41, Helio Gaspari424344, Victor Nunes Leal45, entre muitos outros. Por esse motivo, em
homenagem à qualidade da produção dos citados pesquisadores, na continuidade do capítulo,
optou-se por expor apertada síntese das principais fases que marcaram a trajetória da
sociedade brasileira.
Isso posto, vale relembrar que, até a década de 1930, a economia brasileira era
pautada no modelo agroexportador, com predomínio do cultivo do café, precedido das
conhecidas fases da borracha e cana de açúcar. Com a revolução de 1930, resultado de luta
de poder com grandes produtores rurais, desencadeou-se o modelo econômico de substituição
de importações, abrindo espaço ao processo de industrialização, implementado ao longo das
décadas seguintes. Nesse período, o país também foi marcado por processo de vigorosa
repressão política.46
Em 1964, com o golpe militar, testemunhou-se novo acirramento da violência
explícita: por motivos de ordem político-ideológica, muitas pessoas foram perseguidas,
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torturadas, exiladas e até mortas. A violência perpetrada durante a ditadura militar, somente
passou a ser debatida com maior visibilidade no contexto da abertura política, quando, com a
chamada distensão, por pressão de movimentos populares, reduziu-se a repressão, abrindo
espaço à denúncia de problema, até então subjacente nos porões... Com a anistia, já em 1985,
completou-se o processo de abertura “lenta, gradual e segura”, que desencadeou a
redemocratização do Brasil47.
No entanto, nos dias atuais, mesmo com a instauração da Comissão da
Verdade, a quem compete apurar o que de fato ocorreu à época, os torturadores e responsáveis
pelas práticas de atos cruéis continuam impunes, no âmbito da anistia.
Nesse processo, a sociedade brasileira somente retornou a situação de
normalidade constitucional após vinte e um anos de regime autoritário. A partir da Carta de
1988, cognominada como Constituição Cidadã, verificam-se avanços democráticos, como:
reconhecimento das liberdades civis e públicas, maior transparência em decisões e
provimentos políticos, eleições livres. No entanto, subsistem graves violações aos direitos
humanos e abuso de poder.
Nessa linha de pensamento, é pertinente levar em conta a lição de Edna Raquel
Hogemann

48

quando explicita que os direitos humanos são “os direitos considerados como

fundamentais da pessoa humana”, porque “(...) sem eles, a pessoa humana, apesar de ter uma
existência biológica, não é capaz de desenvolver plenamente suas capacidades de participar
plenamente da vida social e comunitária.”
Sob outra forma, atualmente, prospera a violência em diversos setores da vida:
no trânsito, na família, contra a mulher, contra o idoso, contra o negro, e também nas escolas.
Na interpretação de Levisky49, a sociedade brasileira convive com um tipo de violência
passiva, oriunda de repressão e submissão, explicável pela herança das épocas coloniais, de
mentalidade escravocrata e coronelista.
O mesmo fenômeno encontra respaldo nos estudos de Victor Nunes Leal 50, nos
idos da década de 1940.. Cuida-se de uma violência que tem expressão na negligência, na
corrupção, na desfaçatez que revelam um clima de conivência de uma violência estrutural da
nossa organização social e psicológica, com desvalorização das relações humanas, estruturada
47
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para favorecer os setores privilegiados da sociedade, desde os primórdios da história do
Brasil.
Na atualidade, atribui-se o aumento da violência ao fato de o Brasil ser
identificado internacionalmente como um dos países de pior distribuição de renda do
mundo51. Isso tem ocorrido em virtude de vergonhosos indicadores de desigualdade social,
desemprego/subemprego principalmente de trabalhadores com baixo acesso à escolarização
de qualidade, analfabetismo, atraso tecnológico, falta de políticas públicas no âmbito social,
além de uma crise de valores. Nessa linha de interpretação, os comportamentos antissociais
violentos têm ocorrido em virtude da ausência de bens materiais mínimos e de uma depressão
mental associada à pobreza e, nesse contexto, à falta de perspectiva de vida melhor.
Sob o manto do bom senso, não se pode culpar exclusivamente os excessos do
capitalismo, com seus reflexos em termos de concentração de renda e consumismo como
responsáveis pelo incremento da violência. Na análise mais profunda do problema vale
acrescentar o esvaziamento de valores morais e culturais, sobretudo éticos, nas relações
sociais. A ausência dos sentimentos de solidariedade, de respeito e reciprocidade nas relações
sociais também permite compreender a situação de violência.
No Brasil e no mundo, o sistema de valores e relações sociais tem passado por
uma série de modificações, principalmente com o desenvolvimento das comunicações, de
visão hedonista, pragmática e do contexto de consumismo desenfreado. Isso fez com que se
tornasse mais débil o sistema axiológico de solidariedade e de reciprocidade de respeito, o que
contribui para a banalização da violência.
Para fundamentar (ao menos em parte) essa interpretação,vale recordar
homicídios cometidos por motivos fúteis, brutalidades contra crianças e idosos, sem que
causem maior perplexidade ante tais manifestações desumanas.
Segundo análise de Adorno52, a violência ocorre em virtude de mecanismos de
pressão social sobre o comportamento do homem, mecanismos esses que trabalham no campo
da moralidade e da aceitação de que é possível violar normas sociais, sem qualquer
sentimento de culpa. O autor em tela acrescenta que se deve repensar sobre o esgotamento
dos modelos de controle social, a partir do lugar onde foram concebidos originalmente.
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Retomando a perspectiva teórica stricto sensu, recorda-se que os termos direito
e violência, em alemão Recht e Gewalt, respectivamente, parecem operar em contraposição;
no entanto, possuem origem comum, uma vez que um se desenvolveu a partir do outro 53,
sendo proposto por Freud a substituição do binômio direito e poder (Recht e Macht),
anteriormente empregado por Einstein54. Gewalt, em alemão, tem significado de violência,
força, mas curiosamente também é considerado como autoridade, poder, simbolizando, em
paralelo, poder judiciário (richterliche Gewalt), quanto poder paterno (eterliche Gewalt). É
possível designá-lo também como atributo das instituições sociais.
Diante do exposto, reitera-se que violência comporta diversos sentidos,
dependendo do contexto em que é empregado.

No entanto, dificilmente é possível

desvincular essa palavra da ideia de crime, pois diversas condutas descritas no Código Penal
remetem a ações violentas, causadoras de repulsa social.
Modernamente, reitera-se que a criminalidade é fenômeno social banalizado.
Cezar Roberto Bitencourt cita Durkheim55, ao afirmar que “o delito não é só um fenômeno
social normal, como também cumpre função importante, qual seja, a de manter aberto o canal
de transformações de que a sociedade precisa”. O mesmo autor acrescenta que “as relações
humanas são contaminadas pela violência, necessitando de normas que a regulem”.
Em entrevista concedida a Reinaldo José Lopes, Steven Pinker 56 trata da
tendência da evolução da violência na atualidade e seus determinantes, afirmando
textualmente:
No caso da violência, o comportamento agressivo depende da interação entre
motivações que nos impelem à violência, como a exploração, a dominancia, o
sadismo e a vingança e motivações que nos afastam dela, como a empatia, o
autocontrole e a razão. O equilíbrio entre essas motivações pode mudar ao longo da
história.

Explicitando o que entende como a próxima Revolução Humanitária, Pinker57
acrescenta:
(...) Estamos vendo algo parecido em muitas frentes, como as campnhas contra o
tráfico de pessoas, a violência contra a mulher, o bullyind, a criação de animais em
escala industrial, o uso de crianças em Exércitos e o encarceramento excessivo.
53
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1.3 – A Violência contra a criança e adolescente: seus determinantes e
repercussão às vítimas

Na mesma linha de análise empreendida até o momento, a violência contra a
criança e adolescente também se estende ao longo do tempo e merece particular atenção, eis
que contribui para que se compreenda, ao menos em parte, a persistente leniência com relação
ao bullying. Em sua manifestação mais flagrante, ela ocorre no seio da própria família, por
vezes, ao argumento de que se trata de medida educativa.
Todavia, um exame mais cuidadoso permite compreender que constitui
indisfarçável expressão/reprodução de história de vida marcada por violência interpessoal e
intersubjetiva, situada no âmbito de relações de poder. Nesse tipo de interação, a violência
representa abuso de poder, resultante de dano físico, sexual e psicológico E derivado de
choque cultural. Trata-se, segundo Guerra,58 de um “abuso de poder disciplinador e coercitivo
dos pais ou responsáveis; (...)é um processo de de imposição de maus tratos à vitima”.
A história demonstra que, desde distantes tempos, crianças e adolescentes tem
sido vítimas das mais diversas expressões de comportamento violento (para não dizer
covarde), seja por motivação de natureza social, política ou religiosa, seja como meio de
controle e negação dos seus direitos. Nesse processo, sujeitaram-se as crianças aos castigos e
sanções dirigidas aos adultos, inclusive a escravidão, a pena corporal

o abandono, a

mutilação, o espancamento, e atrocidades similares. 59
Conforme esclarece Philippe Ariès60, autor francês de obra clássica sobre o
assunto, nas famílias europeias do século XVI, atribuía-se pouco valor às relações com
crianças, num cenário em que a constituição da família visava à transmissão da vida, à prática
de um oficio, à conservação dos bens. Vivia-se então o tempo em que a criança era um adulto
em miniatura; por isso, não era alvo de cuidados especiais, inerentes à sua etapa de
desenvolvimento. Nos segmentos sociais da elite, via de regra, permaneciam sob os cuidados
maternos ou da ama de leite, até em torno dos os sete anos de idade, quando se pressupunha
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que estava habilitada a cuidar da própria sobrevivência. A partir de então, misturava-se aos
adultos para aprender as regras, limites e os papéis na sociedade.
Ainda segundo interpretação do autor em comento, entre os séculos XVI e
XVII a unidade básica passou a ser a aldeia e tudo que acontecia na família era
compartilhado. As sanções entre pais e filhos eram caracterizadas por castigos físicos e o
trabalho infantil na colheita era essencial para a sobrevivência da família e da comunidade.
Nos segmentos situados na base da pirâmide social, tanto poderia significar uma “boca a
mais” como “braços” capazes de cooperar para o sustento de todos 61.
A partir do século XVII que o Estado passou a interferir no espaço familiar,
iniciando-se o desenvolvimento da alfabetização e a difusão da leitura, em virtude da
imprensa e das necessidades de evangelização religiosa. Nesse momento, a figura infantil
assumiu nova representação social, destacando-se sua fragilidade e exigência de cuidados e
atenção especiais. Foi quando o núcleo familiar recolheu-se no espaço de vida privada, com
maior dedicação à educação dos filhos. Desde então, a criança foi retirada da sociedade dos
adultos, pela família e pela escola, estruturada conforme relações de autoridade bem marcadas
por um regime disciplinar rígido, até chegar-se ao internato (séculos XVIII e XIX). Ressaltese que os adolescentes até o século XVIII eram confundidos com crianças e tinham o mesmo
tratamento e somente no século XIX é que essa distinção começou a acontecer.
Como se aludiu, as famílias burguesas dispensavam às suas crianças tratamento
diferente do que aquele dispensado pelas famílias camponesas, onde ainda havia a exploração
do trabalho infantil até pelos próprios pais62.
A violência contra a criança e contra o adolescente, até meados do século XIX
era negligenciada, inclusive pela medicina, que, nos exames físicos, apenas conseguia
identificar se as lesões apresentadas nas crianças eram por força de espancamento dos
próprios pais ou não. Mas, nenhuma providência era tomada no sentido de coibir os abusos...
No período de 1875-191063 começou, nos EUA, um movimento com objetivo
de prevenir a crueldade contra crianças. No entanto, apenas no século XX, a violência
familiar passou a ser definida como problema social.
Guardando coerência com o que ocorria em outros países, no Brasil, a
violência contra segmento infanto-juvenil ocorreu desde a chegada dos portugueses, no
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período de colonização, quando os Jesuítas começaram a dedicar-se à catequese, o que exigia
a escolarização.64
A taxa de mortalidade infantil era muita alta entre os séculos XVIII e XIX,
como resultado da negligência e omissão em relação às crianças, tratando-se a violência como
atividade educativa. As crianças recebiam castigos dos Senhores de Engenho e de outros
adultos, (palmatória, vara de marmelo com alfinetes na ponta, etc), não raro, sofrendo lesões
graves65 No período do Brasil Império e da primeira República, de rotina, as crianças eram
severamente castigadas, sob acusação de desobediência. E ainda na República muitos
menores sofriam tratamento cruel no núcleo familiar, nas ruas, nas escolas. Aquelas oriundas
de famílias pobres eram vistas como operárias e exploradas, sendo atingidas
indiscriminadamente, com reflexos no desenvolvimento físico, social e moral.66
E, no seio familiar, a violência contra a criança apesar de ser identificável por
médicos, era vista como forma de controle, disciplina e punição, o que fortalecia ainda mais a
violência existente no núcleo familiar. Os primeiros sinais de preocupação com esse tipo de
violência foram com o Código Penal, apesar de não prever qualquer agravante de pena para
castigos excessivos67.
Muitas preocupações em relação à criança desencadearam-se partir do final do
século XIX; no entanto, os programas de assistência aconteciam de forma desordenada, com
baixa qualidade no atendimento. Nas grandes cidades, o crescimento urbano contribuiu para
que os filhos de famílias socialmente marginalizadas sofressem ainda mais a falta de
programas educativos, assistenciais, culturais e, em alguns casos, de acompanhamento
psicológico, em função do incremento de incorporação dos pais ou responsáveis ao mercado
de trabalho fora do ambiente doméstico.
Desde então, verifica-se mais claramente a preocupação do governo com o
segmento. Datam do período os primeiros códigos de proteção dos menores: um em 1927 e
outro em 1979.68 Mas, é relevante sublinhar que o próprio uso do termo menor sugere a
incorporação do grupo às possibilidades punitivas aos infratores...
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Na década de 1980, na esteira da principiologia da Constituição Cidadã, a
ênfase recaiu na garantia do melhor interesse da criança e seu direito de proteção, de
responsabilidade da família, do Estado e da comunidade. Nesse cenário, passou-se a dar
maior atenção às práticas de abuso, maus tratos e exploração da criança e do adolescente.
Com esses avanços, reconheceu-se a necessidade de uma política de proteção à criança e ao
adolescente, o que, no plano formal resultou na aprovação, em 1990 do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um microssistema, que traz regras de
matéria civil, penal, administrativa e processual além de tratar do direito de a criança receber
proteção integral em seu desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social. Seu artigo 5º 69
delineia os direitos fundamentais da criança e do adolescente.
Desde o início de sua existência, é na família que a criança e o adolescente
devem encontrar proteção, segurança, transmissão de valores.

Não obstante o avançado

sistema protetivo, subsistem casos gravíssimos de violência sendo pais, padrastos e madrastas
e parentes próximos os principais agressores. E a grande dificuldade encontrada em punir os
agressores é que, raramente, as vítimas reconhecem seu familiar como ofensor.
À primeira vista o problema pode ser compreendido pelo fato de as vítimas,
devido à idade e fase do desenvolvimento, desconhecerem que a violência sofrida é
criminosa; ou se sentirem culpadas, admitindo o “erro” de que são acusadas ou ainda por
medo de sofrer represálias ainda mais violentas. O mais grave é que, muitas vezes, quando
tentam pedir ajuda, tendem a levar a pecha de mentiroso, que está fantasiando, o que dá
espaço a novas agressões.
Não se pode olvidar que a violência familiar pode prejudicar o seu
desenvolvimento, em todas as dimensões e até mesmo levar a comportamentos violentos
dentro da própria escola, ou em outros ambientes sociais70.
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CAPÍTULO 2
A FACE DISCRIMINATÓRIA DA VIOLENCIA NO ESPAÇO
ESCOLAR

Neste capítulo, pretende-se abordar, com fundamento multidisciplinar o
complexo problema da violência no espaço dos estabelecimentos educacionais, sem perder de
vista o contexto em que tem origem. Para alcançar esse propósito, a ênfase recai na exposição
e análise da contribuição de pesquisadores de diferentes disciplinas das áreas Humanas e
Sociais, de doutrina jurídica e da legislação internacional e do direito pátrio à compreensão do
problema da violência e, especificamente, do bullying, em seus aspectos conceituais, dos
atores destacados, além das causas detectadas por estudos realizados no contexto
internacional e nacional.

2.1

– Abordagem conceitual da violência e seus desdobramentos
teóricos específicos

Antes de tratar especificamente de conceitos alusivos aos fenômenos violentos
e discriminatórios que invadem o dia a dia dos estabelecimentos educacionais, cumpre
salientar que, no desenvolvimento do estudo, se recorrerá a expressões como bullying,
stalking e síndrome de burnout, devido ao fato de que as mesmas não possuem termos
equivalentes em língua portuguesa. Esclarecido esse ponto procura-se distinguir fenômenos
sociais violentos que passam a ser banalizados socialmente.
De pronto, é oportuno salientar, segundo diversas fontes, entre as quais se
destaca Fante71, Bullying é termo de origem inglesa, utilizado para descrever “atos de
violência física e psicológica intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo (do
inglês bully, "tiranete" ou "valentão") ou grupo de indivíduos, com o intento de intimidar
ou agredir a outro indivíduo (ou grupo de indivíduos) incapaz(es) de se defender.
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Conforme análise de Cleo Fante72, trata-se de um desejo deliberado de
maltratar e colocar outra pessoa sob tensão, exclusão e discriminação. No caso, o termo
abarca comportamentos agressivos e antissociais, utilizado pela literatura psicológica
anglo-saxônica nos estudos de violência escolar. Em outros países, é designado também
como assédio moral, mobbing (Noruega e Dinamarca), mobbning (Suécia e Finlândia),
harassment (EUA), dentre outras expressões. Numa visão bem abrangente, o bullying é
um termo comumente utilizado para descrever um assédio praticado por alguém que se
encontra em condições de exercer seu poder sobre outrem ou sobre um grupo mais fraco.
Essa inferencia encontra suporte na constatação de que, em múltiplas
formas, o bullying era característica onipresente no fascismo de Benito Mussolini na
Itália73. Ademais, ao longo dos séculos, houve casos bem documentados da prática de
bullying. O quinto volume do Calendário Newgate74contém pelo menos um exemplo em
que George Alexander Wood e Alexander Wellesley Leith foram acusados, em Assizes
Aylesbury, de matar Ashley Cooper em 28 de fevereiro de 1825 em incidente que
certamente pode ser descrito como bullying75. O calendário Newgate contém vários outros
exemplos que, embora não tão distintos, podem indicar situações de bullying.Outro aspecto
de particular relevancia é que o bullying pode acontecer em qualquer contexto onde haja
interatividade de seres humanos. Apesar de as atenções se voltarem precipuamente para o
ambiente escolar, a prática também acontece no espaço laboral, para expressar ação
agressiva decorrente de relação de poder, usualmente identificada por gestos, palavras,
comportamentos e atitudes repetitivamente contra a dignidade ou integridade física ou
psíquica de alguém, representando ameaça à preservação do emprego ou degradação à
dignidade do trabalhador. O problema pode assumir diversas formas, como isolamento,
falta de reconhecimento da competencia e capacidade do profissional, entre outras atitudes
agressivas, praticadas no intuito de abalar o equilíbrio psicológico da vítima, excluir o
empregado de acesso a informações relevantes ou a reuniões, bem como boatos que afetem
a imagem social do indivíduo ou grupo e similaresO Bullying também pode ser visto na
vizinhança, quando a intimidação pode expressar-se mediante comportamentos
inconvenientes (barulhos que visem a perturbar o sossego alheio, incidentes forjados, e
situações análogas). O propósito, no caso, é causar um desconforto tão grande à vítima, a
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ponto de fazer com que deseje viver em outro ambiente. Mas deve-se tomar cuidado
porque, nem sempre um comportamento inconveniente na vizinhança indica bullying, Para
que o assédio seja caracterizado, o agressor, necessariamente toma atitudes recorrentes no
intendo de atingir determinada vítima.Entre militares, o Ministério da Defesa do Reino
Unido76 definiu o termo como "o uso de força física ou abuso de autoridade, para intimidar
ou vitimizar outros, ou para infligir castigos ilícitos".A Síndrome da Alienação parental
também se integra ao conceito de bullying familiar, que ocorre, por exemplo, em separação
do casal, quando o agressor expõe o ex conjuge e o(s) filhos(s) a estado de tensão
recorrente. Nessa modalidade de bullying, há, no mínimo, duas vitimas: o filho, que sofre
constante tensão por ser manipulada em sua relação afetiva com o outro genitor e o ex
conjuge, vítima de ataques a sua imagem perante os filhos e outros membros da família e
coletividade. Para combater essa prática de consequências graves, em 2010, foi sancionada
no Brasil a Lei da Alienação Parental (Lei 12.318/2010), que alterou o art. 236 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, e considera alienação parental "a interferência na formação
psicológica" de forma que a criança "repudie genitor” ou “que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos".

Se for comprovada a existência de

indícios de alienação parental (através de laudo elaborado por perito judicial, por equipe
multidisciplinar, entre outros instrumentos), a ação passa a ter prioridade na tramitação e o
juiz determinará medidas para preservação da integridade psicológica da criança. Também
se verifica ocorrência de bullying nas prisões, na área médica, em face de pessoas
deficientes e o cyber bullying.
visibilidade.

No entanto, é na escola que o bullying tem maior

Apesar de ser fenômeno antigo, somente passou a ter reconhecia sua

relevância individual e social, quando se buscou investigar as causas de suicídios entre
adolescentes na Noruega. O primeiro pesquisador a detectar a causa do problema foi
professor Dan Olweus77 pesquisador da Universidade de Bergen, cujo estudo, iniciado em
1978 na Noruega, trouxe a lume as diferenças entre as simples brincadeiras, características
da etapa infanto-juvenil e a violência (explícita ou disfarçada), apesar de as instituições
aparentemente tratarem o assunto como corriqueiro e banal. O referido pesquisador definiu
o assédio escolar em comportamentos verificados como agressivos e negativos, de
execução rápida e em relacionamentos onde há desequilíbrios de poder entre as partes
envolvidas. No entanto, foi na década de 1980, com a ocorrência do suicídio de três
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adolescentes, entre 10 e 14 anos, vítimas de bullying, que o problema começou a despertar
maior preocupação por parte de gestores de estabelecimentos de ensino e docentes.
Com a conclusão de suas pesquisas, em 1989, Olweus publicou em 1993, o
livro “Bullying at School”, onde apresentou o diagnóstico de vários sintomas capazes de
auxiliar na identificação de possíveis agressores e vítimas. Sua obra deu origem a uma
Campanha Nacional, apoiada pelo governo da Noruega e acabou por reduzir os casos de
bullying nas escolas. A iniciativa teve repercussão internacional, incentivando outros
países, como Reino Unido, Canadá e Portugal 78 a tomar medidas para enfrentar o
problema.
Desde então, pode-se dividir o assédio escolar em duas categorias: o assédio
escolar direto (ou bullying direto), comum entre agressores do sexo masculino e o assédio
escolar indireto (conhecido pela agressão social ou bullying indireto), mais frequente entre
pessoas do sexo feminino e crianças pequenas, que tem por característica forçar a vítima ao
isolamento social através de atitudes como a “fofoca”, a recusa em se socializar com a
vítima, a intimidação de outras pessoas que desejam aproximar-se da mesma, expô-la
publicamente ao ridículo, pelo modo de se vestir, ou outros aspectos socialmente
relevantes que a façam sentir-se inferior.
Nos Estados Unidos, os pesquisadores79 já vêm classificando o bullying
como conflito global, sublinhando que, se não combatido devidamente, muitos jovens
poderão transformar-se em delinquentes.
No Brasil, persistem lacunas no conhecimento do tema. Entretanto, merece
realce pesquisa80 realizada em 2009 entre estudantes do nono ano do ensino fundamental
das escolas públicas e privadas das vinte e seis capitais dos estados brasileiros e do Distrito
Federal, cuja conclusão indica que 25,4% dos estudantes já foram vítima de bullying.
Esses resultados demonstram a urgente necessidade de ações setoriais a partir de políticas e
práticas educativas que previnam a ocorrência do bullying nas escolas.
A investigação em tela juntamente com estudo da Associação Brasileira
Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA) demonstra que a
incidência de bullying nas escolas brasileiras é superior à ocorrida na Europa. A diferença
é que, no contexto nacional, o bullying ocorre predominantemente em sala de aula,
enquanto em outros países, é preponderante em espaços externos à aula, como na hora do
78
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recreio, nos momento em que há troca de professores ou quando a turma passa momentos
sem a presença de supervisor.
Os resultados encontrados pela ABRAPIA indicam que, no Brasil, os locais
onde mais se verifica o bullying são: as salas de aula (60,2%),na hora do recreio (16,1%),
portão (15,9%) e corredores (7,8%)81.
Entre os indivíduos participantes do Bullying, os dados sugerem uma
classificação em quatro pequenos grupos:
a)

os agressores (que vitimizam os mais fracos),

b)

as vítimas (escolhidas pelos agressores pelo fato de serem diferentes

ou “esquisitos”, usualmente, tímidos, retraídos, temerosos,
c)

os espectadores passivos (conhecidos como testemunhas silenciosas,

que formam o maior grupo, daqueles que não concordam com as agressões, mas
permanecem em silêncio, com medo de represália),
d)

as vítimas-agressoras (vítimas de bullying, que,e por algum motivo,

passaram a reproduzir o comportamento).
Fenômeno que não pode ser confundido com o bullying é o stalking, termo
em língua inglesa que designa a perseguição persistente a uma pessoa específica.
Diferente do bullying, cujo objetivo é forçar a vítima ao isolamento/segregação, o stalking
se manifesta pela vigilância exagerada que uma pessoa dispensa a outra, a ponto de forçar
contatos indesejados.O motivo nem sempre é claro, mas o obcecado (conhecido por
stalker) pode ter apenas o intuito de amedrontar a vítima. O stalking “designa uma forma
de violência na qual o sujeito ativo invade repetidamente a esfera de privacidade da vítima,
empregando táticas de perseguição e meios diversos, como: ligações telefônicas, envio de
mensagens SMS, correio eletrônico, veiculação de fatos ou boatos em sites da internet
(cyberstalking)”82 o que resulta em danos à integridade psicológica e emocional, restrição à
liberdade de locomoção ou ofensa à reputaçãoO termo stalking é antigo, utilizado desde o
século XVI, para se referir a um ladrão ou a um caçador. No entanto, foi a partir do século
XX que o termo passou a ser empregado pelos meios de comunicação de massa para
descrever “anônimos” obcecados, que incomodam ou assediam outras celebridades.
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Atualmente, não necessariamente estamos diante de casos de perseguições a celebridades.
No Reino Unido, por exemplo, a maioria dos stalkers são parceiros antigos.
psicólogos

83

Os

reconhecem dois grupos de stalkers: os psicóticos e os não-psicóticos. Os

stalkers podem ter doenças pré-existentes, como transtorno delirante, transtorno
esquizoafetivo ou esquizofrenia. A maioria dos stalkers são não-psicóticos, mas podem
apresentar distúrbios ou neuroses. Alguns dos sintomas da "obsessão" sobre uma pessoa
faz parte de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo: motiva-os a busca de
stalkers não psicóticos a vítima sofre a influência de vários fatores psicológicos, como a
raiva, hostilidade, obsessão, dependência, minimização, negação e inveja.
O primeiro Estado americano a criminalizar o stalking foi a California, em
1990, devido à incidência de casos: em três anos, os demais estados americanos também
definiram o crime de stalking, porém utilizando-se de outra nomenclatura: criminal
harassment (assédio criminoso) e criminal menance (ameaça criminal)84.
No Brasil, a punição para casos de stalking não é específica para o
fenômeno e pode haver a subsunção da conduta do agente ao que está previsto na Lei de
Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/41), no art. 65 (contravenção de perturbação da
tranquilidade). Diferentemente dos Estados Unidos, caracteriza-se como infração de menor
potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Criminais, sujeita a medidas
despenalizadoras, que são a composição de danos civis, a transação penal e a suspensão
condicional do processo.
No entanto, tramita no Senado o Anteprojeto do Código Penal que cria um
tipo penal específico para o stalking, denominado pelo legislador pátrio como
“Perseguição obsessiva ou insidiosa”, cuja redação será de Perseguição obsessiva ou
insidiosa, assim definida:
Art. 147. Perseguir alguém, de forma reiterada ou continuada, ameaçando-lhe a
integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de
qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade:
Pena – prisão, de dois a seis anos.
Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

O legislador, além de definir crime específico para o fenômeno em tela,
estabeleceu uma pena em que a infração pode não ser considerada de menor potencial
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ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal (crimes com pena máxima igual ou
inferior a dois anos), ou de médio potencial ofensivo, passível de suspensão condicional do
processo (crimes com pena mínima igual ou inferior a um ano). A Síndrome de Burnout,
conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, nada tem a ver com os
fenômenos anteriormente analisados.

Ela é definida por alguns autores como uma das

conseqüências marcantes do estresse ou desgaste profissional. Trata-se de distúrbio psíquico
depressivo, decorrente de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional. Caracteriza-se principalmente por um estado de tensão emocional e estresse
crônicos, causados por condições desgastantes de trabalho. A síndrome em análise manifestase especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso,
principalmente quando a atividade é considerada de ajuda.

Profissionais das áreas de

educação, saúde, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros,
policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada, correm risco maior de desenvolver o
transtorno.
2.2

– O paradoxo entre o ideal da educação e discriminação na escola

Numa compreensão idealista e romântica, imagina-se que crianças e
adolescentes convivam na escola com prazer, eis que aí vivem experiências planejadas e
levadas a efeito para seu pleno desenvolvimento, como preconizam estudiosos do tema, bem
como diplomas legais, de longa data. Todavia, é na escola que se encontra a maior
visibilidade de problemas referentes ao bullying, eis que, como sublinhado a estrutura e
funcionamento dessa instituição social “reflete uma sociedade em que a violência é cotidiana
e diuturna”85. Tal situação alcançou tais níveis que passou a preocupar aqueles envolvidos em
educação, em todos os níveis, desde a educação fundamental até a universidade.
Embora fuja aos propósitos da presente pesquisa, vale comentar que, nas
últimas décadas, reduziu significativamente o quantitativo de candidatos ao magistério em
todos os níveis, precipuamente no fundamental e médio...
Inversamente proporcional à redução de candidatos ao magistério nos últimos
anos, houve uma massificação do sistema educacional, posto que por ter garantido um maior
acesso dos alunos à escola, acabou acontecendo de o sistema não estar preparado para
absorver toda a quantidade de alunos. Essa massificação acabou trazendo alunos com
experiências de vida diferentes, com valores e hábitos heterogêneos e consequentemente,
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expectativas distintas. E é justamente essa diferença que é capaz de causar conflito no espaço
escolar. E quanto mais diversificado o perfil dos alunos e professores, maior é a chance de se
ter conflitos.
Sob outro ângulo de análise, cumpre admitir que, na escola são levados a efeito
os primeiros contatos com o ambiente externo ao seio familiar. Por circunstancias da vida
moderna, as famílias têm sido forçadas a recorrer a creches, maternais e escolas, o que induz a
um compartilhamento de responsabilidades na educação de crianças e adolescentes.
É nesse ambiente que as crianças, principalmente aquelas oriundas de
segmentos socialmente marginalizados, entram em contato com valores diversos das próprias
famílias e é onde passam a ter noção de coletividade, de convivência harmônica e de
democracia.
Em complemento, cumpre salientar que o bullying causa grande impacto no
cotidiano escolar, o que se agrava pela subsistente dificuldade dos educadores em
compreender e lidar com o bullying, o que pode causar ao professor a sensação de impotência.
O problema se agiganta, quando se verifica que, socialmente, atribui-se à instituição
educacional e, por tabela aos agentes educativos, maiores responsabilidades quanto à
formação de valores e estabelecimento de limites em relação ao respeito às regras de convívio
social.
No entanto, é evidente o despreparo para abordagem efetiva da agressividade e
todas as manifestações de preconceito e discriminação no processo de formação de crianças e
adolescentes.

Por óbvio, isso faz com que seja essencial o conhecimento das reais

manifestações de agressividade, pois só assim se possibilita construir propostas de
intervenção na escola, bem como treinamento de professores, de forma a se compreender e
enfrentar devidamente o problema do bullying no ambiente escolar.
É oportuno sublinhar que a forma como o bullying se apresenta em cada
espaço escolar assume características diferentes em razão do tipo de atividade e do controle e
orientação aos estudantes86.
Trata-se de problema que demanda intervenção responsável e segura por parte
da dos agentes educativos, principalmente daquelas que possuem grande número de alunos e
carecem de equipe suficiente para desenvolver supervisão direta, precipuamente fora do
espaço de aula, onde agressores podem agir, sem identificação.
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Na análise do dilema, vale recordar que, segundo a Declaração Universal dos
Direitos Humanos87, a maternidade e a infância merecem cuidados especiais. Esses direitos
foram ratificados em 20 de novembro de 1959, quando a Assembleia Geral das Nações
Unidas proclamou a Declaração dos Direitos da Criança e estabeleceu, entre outros, que a
criança gozará de proteção especial e oportunidades e facilidades, garantidas por lei e por
outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
de forma sadia e normal e condições de liberdade e dignidade. O mesmo documento garante
à criança amplas oportunidades para brincar e divertir-se, visando aos propósitos da sua
educação, ao mesmo tempo em que atribui à sociedade e às autoridades públicas a
responsabilidade pela efetividade desse direito.
No Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, o artigo 5º determina
que nenhuma criança ou adolescente poderá ser objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, prevendo-se punição a qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Conforme teor dos artigos 15
a 18, define-se que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, que compreende o
brincar, praticar esportes e divertir-se. O direito ao respeito engloba a inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. A garantia do cumprimento
desses direitos é dever de todos, principalmente da escola, no que concerne a velar pela
dignidade da criança e do adolescente, colocando-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor 88.
Por outro lado, a forma de recepção dos tratados internacionais relativos a
direitos humanos na legislação brasileira é bastante discutida pela doutrina e jurisprudência
pátrias. Os tratados de direitos humanos devem ser entendidos como atos internacionais que
reconhecem faculdades e instituições voltadas a concretizar exigências de igualdade,
dignidade, liberdade e solidariedade, com o intuito de proteger a pessoa humana e com caráter
cosmopolita.
Na mesma ordem de raciocínio, a Constituição de 1988 consagrou a primazia
do respeito aos direitos humanos como princípio regente do Brasil no âmbito internacional.
Esse princípio busca a integração das regras de direitos humanos na ordem jurídica brasileira
e não apenas no processo de elaboração das normas vinculadas ao Direito Internacional dos
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Direitos Humanos, traduzindo o compromisso de adotar posição política contrária aos Estados
em que os direitos humanos sejam desrespeitados.
No Brasil, o predomínio dos direitos humanos constitui princípio regente no
âmbito das relações internacionais, com reflexos diretos na ratificação de instrumentos
internacionais de proteção de direitos humanos.

Como consequência do reconhecimento

explícito da prevalência dos direitos humanos como fundamento das relações internacionais,
ressalta-se a mudança do conceito tradicional de soberania, agora submetida à prevalência
obrigatória dos direitos humanos, sem qualquer relativismo.
Com a Emenda Constitucional n.º45, o Supremo Tribunal Federal modificou
seu posicionamento anterior quanto à paridade entre as normas, e passou a entender que as
normas decorrentes de pactos referentes a direitos humanos e que não tenham passado pela
formalidade requerida pelo §3º do art. 5º, passam a ter validade com base no §2º do art. 5º e
ocupam posição de supralegalidade na ordem jurídica interna. Para elucidar, transcreve-se o
seguinte: 89
“O Pacto de San José da Costa Rica (ratificado pelo Brasil - Decreto 678,
de 6 de novembro de 1992), para valer como norma jurídica interna do
Brasil, há de ter como fundamento de validade o § 2º do artigo 5º da
Magna Carta. A se contrapor, então, a qualquer norma ordinária
originariamente brasileira que preveja a prisão civil por dívida. Noutros
termos: o Pacto de San José da Costa Rica, passando a ter como
fundamento de validade o § 2º do art. 5º da CF/88, prevalece como norma
supralegal em nossa ordem jurídica interna e, assim, proíbe a prisão civil
por dívida. Não é norma constitucional -- à falta do rito exigido pelo § 3º
do art. 5º --, mas a sua hierarquia intermediária de norma supralegal
autoriza afastar regra ordinária brasileira que possibilite a prisão civil por
dívida. 4. Na concreta situação dos autos, a prisão civil do paciente foi
decretada com base nos artigos 652 do Código Civil e 904, parágrafo
único, do Diploma Civil Adjetivo. A autorizar, portanto, a mitigação da
Súmula 691”

Atualmente, o STF busca fundamento no princípio trazido pelo art. 4º, II da
Carta Magna, da primazia da norma que seja mais favorável à vítima. Nessa linha de
avaliação, ao haver colisão entre norma de direitos humanos decorrentes de tratados e normas
formalmente constitucionais, aplica-se a mais favorável à vítima.
Nessa perspectiva, os recentes julgados indicam releitura do art. 5º, LXVII da
Constituição da República:
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“Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa,
especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos,
devem observar um princípio hermenêutico básico (tal como aquele
proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos
Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais
favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla
proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que
prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela
prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio
direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das
declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos,
como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais,
notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de
proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a
liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se
palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29,
ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José
da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à
proteção efetiva do ser humano”90

Como sublinhado, o direito da criança e do adolescente, além de encontrar
proteção na legislação interna, encontra tutela na Declaração dos Direitos da Criança que,
ratificada pelo Brasil, ingressou no ordenamento jurídico pátrio com a característica da
supralegalidade, indicando que, em havendo desrespeito a esses direitos, deve-se lançar mão
de instrumentos jurídicos adequados a fazer prevalecer o que seja mais favorável à vítima.
Vale lembrar que os direitos da criança e do adolescente à educação não se
esgotam mediante isonomia nas oportunidades de acesso à escola. Para que o aludido direito
tenha efetividade, é crucial que a criança, além de acesso ao ambiente escolar e contato formal
com o conhecimento socialmente acumulado, encontre espaço apropriado, dentro e fora da
sala de aula, equipamentos adequados e professores preparados para promover seu
desenvolvimento integral, o que abrange possibilidades de dignidade em sua interação social,
requisito essencial ao desenvolvimento sócio-afetivo.
Com fundamento nessa premissa, Cleo Fante91 entende que o ambiente escolar
deveria ser um aliado contra manifestações de bullying, uma vez que lhe cabe orientar e
ensinar os alunos a como se portar perante uma situação onde o bullying esteja presente,
“desenvolvendo neles a habilidade de lidar com suas emoções, levando para dentro da escola
a valorização do respeito e resgatando a cidadania dos que são ultrajados por tal prática”.
Cumpre realçar que, na interação saudável com seus colegas, equipe
pedagógica e professores, os estudantes de todas as idades aprendem a se posicionar frente ao
problema no espaço escolar. Sob esse ângulo de análise, em se tratando de violência no
90
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ambiente, os agentes educativos devem proporcionar o apoio necessário aos mais agressivos,
de forma a evitar que eles causem danos a si próprios, às suas vítimas e aos seus espectadores.
Alguns sustentam ainda que diminuir a prática de bullying nas escolas constitui medida de
saúde pública.
Na análise de Field92, o ato de tiranizar na escola sempre existiu, e muitos
consideram essa prática como algo que já faz parte do cotidiano escolar, não deixaria de
ser uma brincadeira entre crianças. No entanto, a percepção de que não se trata de ingênua
brincadeira veio a lume com clareza, quando essa teve reflexos sob a forma de inúmeros
suicídios, ataques violentos e assassinatos, cometidos por jovens alunos, tiranizados por
anos a fio, sem que alguém se desse conta, ou se omitisse quanto à busca de solução de tão
grave problema.
Conforme interpretação do referido autor, pode-se verificar o que segue:
a)

Arrelia: a atitude mais comum, perigosa e duradoura, que abarca

violência verbal e usualmente se relaciona à aparência, sexualidade e aprovação social.
Mesmo que as palavras variem, o que gera prejuízos à vítima é a intenção, a audiência e o
contexto social em que é praticada. As consequências são graves, principalmente por
causa da intimidação que provoca: com sarcasmo, pela repetição regular, pelo tom de voz...
As principais formas de arrelia são: gritos, insultos, mensagens no celular, ou outros meios
de comunicação via Internet, muito utilizados por jovens na atualidade.
b) Exclusão: trata-se de manipulação social e pode ser praticada
abertamente, como, quando se impede que a vítima conviva normalmente com o grupo, ou
indiretamente, com sutileza, pela linguagem corporal não verbal, ou intimidação. Entre
outros reflexos, nota-se que outros membros do grupo são instados a entender que, se
tentarem proteger a vítima, correm o risco de transformar-se no próximo alvo.
c) Agressão Física: envolve ataque ao mais fraco; por meio de agressão
física direta, que causa lesões corporais ou prática de injúria real; ou indireta, como por
intermédio de gestos e a propriedade de desfiguração, incluindo atitudes como: rasgar a
roupa da vítima, empurrões, forçar tropeços, esconder livros, objetos, lanches.
d) Perseguição: manifesta-se por meio da repetição de perguntas irritantes,
ou ataques diretos a opções sexuais, gênero racial, religião ou nacionalidade.
As formas de bullying também podem variar de acordo com o gênero do
agressor: os meninos e as meninas tiranizam diferentemente e ambos podem ser alvos.
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Usualmente, as meninas agridem outras meninas, mas podem igualmente tiranizar
meninos. A forma de bullying empregada pelos meninos é frequentemente mais agressiva,
mais aberta, quando se recorre à agressão física para construir reputação e identidade
social. Já as meninas recorrem à agressividade para proteger sua reputação Elas tendem a
uma seletividade e se utilizam de arrelias ou de agressões indiretas, evitando a agressão
física direta. Usam como principal arma a exclusão, para ter o controle da situação e
manipular pequenos grupos. “As meninas tendem a ser passivo-agressivas, quando os
meninos tendem a ser machos agressivos”. As vítimas de ambos os sexos tendem a sofrer
de timidez e baixo desenvolvimento habilidades de comunicação assertivas93.
A diferença entre comportamento agressivo verbal e não verbal é alvo de
discussão por Björkqvist e colaboradores, com base em estudo realizado na Finlândia 94.
Os referidos pesquisadores sugerem que existe nova forma de agressão verbal, em que, ao
invés de o agressor se dirigir diretamente à vítima, utiliza-se de terceiros para atingi-la.
Um exemplo é o tornar-se amigo de outra pessoa como forma de vingança. Há quem95
designe esse tipo de comportamento de agressão social, devido ao intento de ferir a
autoestima, ou o status social da outra pessoa. Ainda sobre o estudo em comento, a
agressão física tende a diminuir significativamente, quando se passa da infância para a
adolescência, ao mesmo tempo em que as agressões indiretas aumentam. As conclusões da
investigação em tela também demonstram que, a partir dos quinze anos, o número de
agressões verbais das meninas tende a ser maior que o dos meninos.
As atitudes tomadas pelos agressores no bullying envolvem abuso de poder
e ocorrem sem motivação aparente. Também não são provocadas pelas vítimas; por isso
não devem ser confundidas com situações de retorsão imediata.
A qualidade das relações de amizade e o desejo de alcançar popularidade
perante os colegas evidencia claramente a desigualdade de tratamento dos indivíduos
dentro do grupo. O medo da rejeição faz com que os integrantes se sujeitem à normas
estabelecidas, mesmo que não sejam explícitas.

Muitas vezes, calar-se diante de

comportamentos agressivos pode aumentar aa popularidade individual, eis que parece
haver maior preocupação com a popularidade do que com a qualidade das amizades. Além
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disso, pode-se supor que muitas crianças valorizam amigos agressivos ou agressores, pois
enxergam neles um papel de protetores contra possível vitimização.
Adicionalmente, é possível um grupo identificar um agressor (líder), um grupo
de seguidores (reforçadores), testemunhas e uma ou mais vítimas que são excluídas da
interação social. Existem também grupos de crianças/adolescentes que atuam, tanto como
vítimas, quanto como agressoras. São as chamadas bully-victims ou as agressoras-vítimas.96
Vale salientar que crianças menores são mais passíveis de serem vitimizadas e
de serem agressoras. À medida que crescem e com a entrada na adolescência, isto é, com
maior maturidade física e emocional, menos chances esses jovens terão de sofrer vitimização
por parte de seus pares.

2.3

- Relações familiares e seus reflexos no bullying

Novos estudos97, baseados principalmente em pesquisa com crianças do sexo
masculino sugerem que o tipo de socialização, ou outras condições durante a infância podem
conduzir ao desenvolvimento de um padrão de reação agressiva.

Quatro fatores foram

encontrados como particularmente importantes. Inicialmente, a atitude emocional básica dos
pais, principalmente aquele que mais se dedica ao cuidado da criança. De um modo geral, a
atitude da mãe em relação ao menino é muito importante, e em particular a atitude emocional
durante os seus primeiros anos. Uma atitude básica negativa, que pode ser caracterizada pela
falta de envolvimento e demonstração de afeto, aumenta claramente o risco de, no futuro, o
menino apresentar comportamento agressivo e hostil em relação aos outros. Outro fator
importante é o estabelecimento de limites, quando deflagrado um comportamento agressivo.
Esses resultados indicam que pouco amor e muita liberdade na infância tendem a contribir
para o desenvolvimento de um padrão de agressividade. .O terceiro fator a ser levado em
consideração para o aumento do nível de agressão da criança é a utilização pelos pais de
práticas educativas com violentas explosões emocionais e frequente punição física. Esse
resultado só corrobora a noção popular de que “violência gera violência”, o que ratifica a
necessidade de se estabelecerem claros limites e de se imporem regras ao comportamento da
criança, sem punição física e afins.
96

SALMIVALLI, C.; LAGERSPETZ, K.M.J.; BJÖRKQVIST, K.; ÖSTERMAN, K.; KAUKIAINEN, A. Bullying as group
process: Participant roles and their relations to social status within the group. Aggressive Behaviour, 22:1-15, 1998..
97

Olweus, Dan. FAMILIAL AND TEMPERAMENTAL DETERMINANTS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR
IN ADOLESCENT BOYS: A CAUSAL ANALYSIS. 1980. Developmental Psychology.

45

Ademais, não se pode esquecer que o temperamento da criança também
desempenha importante papel no desenvolvimento de um padrão de reação agressiva. Uma
criança com temperamento instável e rompantes de humor mais provavelmente se tornará um
jovem agressivo do que uma criança com um temperamento mais calmo. Todavia, deve-se
salientar de que o efeito desse fator é menor do que as duas primeiras condições mencionadas
acima.
Esses resultados, em combinação com outras pesquisas sobre as condições da
infância dão origem à seguinte inferência: amor e envolvimento do criador primário, limites
pré-estabelecidos e bem definidos sobre comportamentos permitidos e proibidos e uso de
métodos educativos sem emprego de agressão física criam crianças harmoniosas e
independentes.
Apesar de o estudo ora apresentado ter-se baseado em crianças do sexo
masculino, provavelmente a conclusão seja aplicável a meninos e meninas e os fatores
descritos são importantes, tanto para crianças, quanto para adolescentes.

No caso dos

adolescentes, também é essencial que os pais supervisionem as atividades do filho fora da
escola e acompanhem o que ele/ela faz com seus amigos. A maior parte das atividades não
desejadas, que incluem bullying, comportamento antissocial, ou até mesmo a prática de atos
infracionais tende a ocorrer quando os filhos estão fora da supervisão dos pais.
Em paralelo ao que foi exposto, alguns determinantes do desenvolvimento da
agressividade radicam nas relações entre os adultos da família. Conflitos e discórdia
frequentes ou discussões abertas entre os pais, que levem ou não ao divórcio, criam relações
inseguras para os filhos e estão relacionadas ao uso dos métodos de criação menos adequados
discutidos acima.
Com base nessa premissa, no intuito de evitar possíveis danos psicológicos aos
filhos, os pais devem evitar envolvê-los como aliados nos seus conflitos interpessoais.
Algumas pesquisas indicam que, quando os conflitos parentais são lidados em particular,
existem menos efeitos negativos do que aqueles conflitos que acontecem na presença dos
filhos. Outras investigações98 apontam fatores não relacionados ao nível de agressão de
crianças e adolescentes, que são as condições socioeconômicas da família, inclusive nível de
98

OLWEUS, Dan. FAMILIAL AND TEMPERAMENTAL DETERMINANTS OF AGGRESSIVE
BEHAVIOR IN ADOLESCENT BOYS: A CAUSAL ANALYSIS. 1980. Developmental Psychology.

46

renda, grau de instrução e habilitação. Nessa perspectiva, concluiu-se que existem alunos
agressivos (e não agressivos) em proporções semelhantes em todas as classes sociais, e a
mesma conclusão também se aplica às vítimas. Logo, não se pode admitir previamente que
um aluno é agressor ou vítima, em consequência da pobreza de sua família, pois não há
qualquer associação entre condições socioeconômicas e os quatro fatores de criação dos filhos
por ora apresentados.
Inúmeras são as causas da violência, mas é possível enumerar algumas, tais
como:
a)

No núcleo familiar, as crianças e adolescentes incorporam e levam

pela vida afora modelos de conduta de seus agentes educativos. A violência doméstica, um
ambiente hostil, a ausência de valores éticos e morais, a “terceirização” do poder familiar
podem “produzir” um indivíduo vulnerável a situações de violência. Algumas vezes, os
membros do grupo familiar operam no sentido da perpetuação da violência, eximindo seus
descendentes de culpa e instigando a agressividade.
Muitas famílias, por fatores de natureza diversificada, omitem-se na
educação dos filhos e transferem a responsabilidade para terceiros ou para a escola. A
omissão de quem teria o dever de propiciar a socialização inicial e educação básica acaba
por sobrecarregar o sistema de ensino.99
b)

O próprio indivíduo, muitas vezes, tem transtornos psicológicos não

devidamente tratados, com os quais, por óbvio, as instituições sociais não dispõem de
recursos para enfrentar com os devidos fundamentos. Daí pode decorrer um espaço de
constrangimentos e repressão de desejos.
c)

A constituição de grupos e turmas, com frequência, influencia

crianças e adolescentes, instados a imitar os membros do grupo, no intuito de alcançar o
status de membro da “comunidade” e assim alcançar respeito e prestígio social. Isso se dá
porque via de regra, esses grupos tendem a preencher o vazio da “terceirização” do poder
familiar.
d)

Na própria escola, em que aqueles alunos com “dificuldades de

aprendizagem” tendem a ser marginalizados, o que pode acarretar frustrações e
sentimentos (nem sempre conscientes) de marginalização social.
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O foco da questão, porém, está em estabelecer a ocorrência de violência
escolar, que suscita investigações, não só em virtude do paradoxo que representa com
relação à missão da escola em promover educação, mas também em virtude de um
aumento da prática de condutas violentas incidentes nelas, cujas vítimas e agressores são
crianças e adolescentes.
Buscando aprofundamento da análise, deve-se lembrar que, no contexto
escolar, existe a chamada violência na escola e a violência da escola. A primeira diz
respeito às situações extramuros, que ingressam no cotidiano do aluno, influenciando seu
desenvolvimento. A segunda, diz respeito às espécies de violência ocorridas dentro da
escola, que podem ser assim enumeradas: a violência patrimonial, que se volta contra os
bens materiais que compõem a escola; a violência simbólica, que se dá quando as escolas
impõem conteúdos sem qualquer interesse e significado para a vida dos alunos; ou quando
os próprios professores se recusam a propiciar explicações e atividades pedagógicas
adequadas ao desenvolvimento intelectual e sociocultural dos estudantes; a violência física
de uns contra os outros e a violência psicológica, que tem por objetivo atingir a estrutura
psíquica de um indivíduo, através de xingamentos repetitivos, desprezo.
A última modalidade de violência não se traduz pelas pequenas brincadeiras
de infância, mas por meio de hipóteses de violência, que podem ocorrer nas salas de aula,
nos corredores, no pátio da escola e que se caracteriza por ocorrer repetidamente, com
desequilíbrio de poder, com potenciais danos psicológicos e graves reflexos futuros às
crianças e adolescentes.

2.4 - As consequências do bullying

Quando se procura refletir sobre medidas preventivas e de tratamento do
bulliyng, um dos pontos críticos a tomar como referencia é o dano causado à vítima, o que
envolve a consideração sobre a influência da prática de bullying sobre a personalidade do
indivíduo em formação. Para que se avalie a extensão do problema, vale sublinhar que,
segundo resultados de pesquisas100, em cada grupo de cinco estudantes, um é tiranizado
regularmente.
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O dilema se agiganta, quando se considera que a prática da aludida tirania,
em paralelo aos abusos físicos, envolve o equilíbrio emocional, a vida acadêmica, a
interação social e outras dimensões do desenvolvimento da criança e do adolescente.
A característica mais importante é a percepção: o alvo se sente impotente
Uma intimidação pode (ou não) pretender ferir; mas, independente da intenção, os danos
são graves e, na maioria das vezes, acompanham o indivíduo por toda a vida.
Essa inferência encontra respaldo em estudos101 que identificaram doença
psicossocial, designada como Síndrome de Maus Tratos Repetitivos, em que os pacientes
têm necessidade de dominar outras pessoas, por coação, necessidade de de auto afirmação,
aceitação pelo grupo ou de sentir-se o centro das atenções de seus pares.
A aludida Síndrome pode ter suas raízes calcadas em um modelo educativo
repressor que vitimou a criança na primeira infância, expondo-a a estímulos agressivos,
alterações de humor, intolerância, que leva a permanente tensão e ansiedade. Conforme
analisado, esse quadro tende a predispor à reprodução da agressividade, o que compromete
seu desenvolvimento psicossocial e, consequentemente, o pleno exercício dos seus direitos.
As vítimas, não raro, encontram problemas de adaptação à escola; em certos
casos desinteresse e baixo rendimento. Emocionalmente, entre diversos sintomas, verificase tendência a baixa autoestima, stress e, no limite, até a busca do suicídio, por entender
que sua vida é “indigna de ser vivida”. Por óbvio, dependendo do grau de sofrimento a
que foi exposta, a criança ou adolescente pode manifestar comportamentos violentos,
depressão...
A inferência encontra ressonância na análise de Lélio Braga Calhau102, ao
ressaltar que o bullying “estimula a delinquência e induz a outras formas de violência
explícita, produzindo em larga escala cidadãos estressados, deprimidos, com baixa
capacidade de autoestima (...), além de propiciar o desenvolvimento de estresse, doenças
psicossomáticas, transtornos mentais e psicopatologias graves”.
Sob o enfoque da interação social, trata-se de um problema caracterizado
pela intolerância, desrespeito e preconceito quanto às diferenças entre as pessoas. De
forma consciente ou não, a prática do bullying tem por finalidade banir do grupo a pessoa
estigmatizada devido à suposta inferioridade. Como nem todos os estigmatizados podem
ser afastados, eles se tornam alvo de atos de persistente agressão, em suas mais diversas
formas.
101
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Todavia, o bullying só é possível porque, de certa forma, a prática encontra
respaldo social. Goffman103 identifica uma racionalização de estigmas, o que facilita a
detecção através da prática de atos de ódio e desrespeito, como se pode depreender do
exposto a seguir:

“As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com um estigma, e
os atos que empreendemos em relação a ela são bem conhecidos na
medida em que são as respostas que a ação social benevolente tenta
suavizar e melhorar. Por definição, é claro, acreditamos que alguém com
um estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos
vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas
vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida. Construímos uma
teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar
conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma
animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social.
Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo,
retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e
representação, de maneira característica, sem pensar no seu significado
original. Tendemos a inferir uma série de imperfeições a partir da
imperfeição original e, ao mesmo tempo, a imputar ao interessado alguns
atributos desejáveis mas não desejados, freqüentemente de aspecto
sobrenatural”.

Ampliando a abrangência do olhar, verifica-se majoritária tendência a tratar o
bullying como problema exclusivamente individual e não como reflexo do contexto social, o
que resulta na banalização ou por minimização do problema. Como consequência dessa visão
reducionista, considera-se suficiente a adoção de práticas inibidoras para solução do conflito.
Por outro lado, não é admissível avaliar o bullying como resposta mecânica a
incentivos à violência, como, por exemplo, aquela que culpa a prática de jogos de videogame,
ou programas de televisão como indutores ou instigadores de condutas violentas. Na verdade,
como referido, o bullying está envolvido em uma dinâmica social ancestral. O problema
reside justamente no envolvimento, na aceitação de outras pessoas que não se encontram
diretamente ligadas ao bullying, como é o caso dos espectadores (ou testemunhas) que
legitimam o bullying, ao adotar conduta passiva, como é o caso da aceitação ou omissão, no
intuito de não se envolver no problema. Em outras palavras, não se pode esquecer que as
testemunhas do bullying, mesmo que não concordem com sua prática, servem de público para
o agressor, o que resulta na legitimação da conduta agressiva e, por isso, altamente
reprovável.
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No bullying, o agredido não necessariamente é considerado um inimigo, mas
pode vir a ser um alvo a atingir, ao mesmo tempo em que representa um elemento de
agregação entre pessoas distintas. Isso faz com que os agressores ajam como grupo, o que é
fundamental no bullying.
Por sua vez, a vítima do bullying, porque não consegue contrapor-se ao papel
de ofendido, sente-se socialmente inferior, num círculo vicioso que parece interminável. A
raiz do problema repousa em preconceitos e até mesmo em estigma. Fala-se em vítima de
bullying, porque o alvo não é um jovem qualquer; há nele algo de “diferente” a ser odiado,
conforme perspectiva ideologicamente marcada por preconceitos e discriminação.
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CAPÍTULO 3.
O ARCABOUÇO JURÍDICO E O BULLYING NAS ESCOLAS

Neste capítulo, o propósito primordial é descrever e analisar os fundamentos
jurídicos para enfrentamento do problema, a começar pelos direitos de personalidade afetados,
passando por outros alicerces legais e jurisprudenciais atualmente à disposição de
profissionais do Direito, responsáveis e profissionais atuantes em estabelecimentos
educacionais e, principalmente de crianças e adolescentes.

3.1 - Os direitos da personalidade afetados

A Antiguidade Clássica não desenvolveu o conceito de pessoa humana e
consequentemente sua dignidade também não era conhecida.

Somente foi possível

reconhecer o homem como sujeito, com anterioridade e independência perante o ente político,
com valores próprios, após uma revolução do Cristianismo, que definia o homem como
criatura, à imagem e semelhança do Criador e deslocava o valor do homem para a imanência
da pessoa humana. Da mesma doutrina cristã, pode-se extrair que o homem é, por si, um
valor digno de respeito e por isso detém uma série de prerrogativas que o Estado deve
reconhecer.
Cumpre lembrar que a dignidade é atributo inerente a todo ser humano. Dessa
forma, “somente a pessoa, enquanto ser dotado de razão e liberdade, além de representar uma
unidade espiritual e corporal, possui inerente à sua essência a dignidade, sendo esta, portanto,
qualidade peculiar a toda pessoa humana” 104.
A dignidade humana, por ser atributo inalienável, de ordem natural e pessoal,
não tem preço e alcança direitos inerentes à condição humana, tais como a vida, a igualdade, a
liberdade, o respeito, dentre outros, que constituem um patamar mínimo para o
desenvolvimento e convivência na sociedade. Esse fundamento só pode concretizar-se em
104

ALKIMIN, Maria Aparecida. Violência na Relação de Trabalho e a Proteção à Personalidade do Trabalhador.
Curitiba: Juruá, 2008. p.39

.

52

uma sociedade que prioriza a liberdade, a fraternidade, a igualdade e a solidariedade entre as
pessoas. Nesse sentido, dispõe a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
“Art. 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os
outros com espírito de fraternidade.” (Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 10/12/1948-ONU)

No Brasil, a dignidade humana foi reconhecida pelo constituinte como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito, previsto na Constituição da República no art.
3º, III, quando consagra um dos pilares do Estado. Trata-se de coluna vertebral que sustenta a
Constituição e consequentemente o sistema jurídico em sua totalidade. Pautado no princípio
da dignidade da pessoa humana, o legislador constituinte estabeleceu também direitos e
garantias fundamentais, com relevância à dignidade humana, protegendo a vida, a saúde, a
integridade física e psíquica, a privacidade, a intimidade e tudo aquilo capaz de garantir ao
indivíduo uma via digna.
Celso Ribeiro Bastos105, ao tratar da dignidade humana afirmou que: “embora
tenha um conteúdo moral, parece que a preocupação do legislador constituinte foi mais de
ordem material; ou seja, a de proporcionar às pessoas condições para uma vida digna. Este
foi, sem dúvida, um acerto do constituinte, pois coloca a pessoa humana como fim último de
nossa sociedade e não como simples meio para alcançar certos objetivos, como, por exemplo,
o econômico”.
Depreende-se do exposto que a dignidade da pessoa humana constitui valor
máximo e fundamento basilar do ordenamento jurídico, devendo pontuar toda a relação
humana, o que implica o dever de respeito e de consideração ao próximo. Certamente, esse
destaque se infere do fato de tal fundamento estar previsto logo no art. 1º da Carta Magna,
bem após soberania e cidadania. Observa-se, portanto, que o Estado brasileiro deve propiciar
condições mínimas para que as pessoas tenham dignidade e assim o faz porque o Estado se
constrói a partir da pessoa humana.
Na análise de Kant106, dignidade é “tudo aquilo que não tem preço”. O ilustre
filósofo acrescenta que
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“No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma
coisa tem um preço, pode-se por em vez dela qualquer outra como
equivalente, mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto
não permite equivalente, então tem ela dignidade.
O direito à vida, à honra, à integridade física, à integridade psíquica, à
privacidade, dentre outros, são essencialmente tais, pois sem eles não se
concretiza a dignidade humana.”

Em vários artigos da Constituição, verifica-se a preocupação do constituinte
com a efetividade da dignidade da pessoa humana, salientando-a e sua importância no âmbito
social. Tratando do assunto, Flademir Jerônimo Berlinati Martins107 destaca
“A dignidade da pessoa humana enquanto valor fonte do sistema
constitucional condiciona a interpretação e a aplicação de todo o texto,
conferindo unidade axiológico-normativa aos diversos dispositivos
constitucionais, que muitas vezes se encontram sem relação aparente a até
mesmo em franca contradição.
Enquanto valor inserto em princípio fundamental, a dignidade da pessoa
humana serve de parâmetro para a aplicação, interpretação e integração de
todo o ordenamento jurídico, o que ressalta seu caráter instrumental.”

Admitida essa premissa, agiganta-se a relevância da proteção integral às
crianças e adolescentes, por todos os motivos que se possa imaginar, até mesmo por seus
reflexos sobre a formação, que se espraiam pela vida adulta. Como bem esclarece o Professor
Samuel Pfromm Netto108:
O que hoje sabemos sobre processos básicos de natureza psicológica nos
primeiros anos de vida humana, sobre fatores que contribuem para
retardar ou causar danos ao desenvolvimento, sobre riscos, distúrbios,
anomalias e dificuldades que geram uma infância infeliz e prenunciam
conflitos e problemas sérios na futura pessoa adulta, é mais do que o
suficiente para justificar a compreensão do caráter fundamental dos
chamados "anos formativos" que, em média, correspondem aos dois
primeiros decênios de vida

Cumpre lembrar que a violação de quaisquer desses direitos afronta a
dignidade do ofendido, incidindo, portanto, em dano moral. Da obra de Sergio Cavalieri
Filho109, pode-se extrair que:
“todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela
ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das
ademais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão
social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação,
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fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no
fio condutor de todos os ramos jurídicos. [...] Pois bem, logo no seu
primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade
humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de
Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo
constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano
moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana
nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos
os direitos personalíssimos.”

Evidenciando cuidado com o tema e, principalmente no intuito de tratar a
educação como valioso recurso preventivo, o Conselho Nacional de Justiça110 lançou uma
cartilha na qual traz orientação para os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino nos
casos de bullying. No aludido documento, encontra-se que:

“A escola é corresponsável nos casos de bullying, pois é lá onde os
comportamentos agressivos e transgressores se evidenciam ou se agravam
na maioria das vezes. A direção da escola (como autoridade máxima da
instituição) deve acionar os pais, os Conselhos Tutelares, os órgãos de
proteção à criança e ao adolescente etc. Caso não o faça poderá ser
responsabilizada por omissão. Em situações que envolvam atos
infracionais (ou ilícitos) a escola também tem o dever de fazer a
ocorrência policial. Dessa forma, os fatos podem ser devidamente
apurados pelas autoridades competentes e os culpados responsabilizados.
Tais procedimentos evitam a impunidade e inibem o crescimento da
violência e da criminalidade infanto-juvenil.”

Conforme análise do Procurador Guilherme Zanina Schelb111, a intervenção
deverá ser ponderada, uma vez que, se, por um lado, deve-se fazer cessar a humilhação, por
outro, a vítima do bullying deve ser estimulada a autodefesa, de forma a evitar uma
superproteção, o que também seria prejudicial.
3.2 – A criminalização do Bullying
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O Direito Penal moderno propõe-se a proteger os bens jurídicos essenciais ao
convívio em sociedade.

Nas palavras de Luiz Regis Prado

112

, “o pensamento jurídico

moderno reconhece que o escopo imediato e primordial do Direito Penal radica na proteção
de bens jurídicos – essenciais ao indivíduo e à comunidade”.
Nessa linha de pensamento, compete ao legislador identificar e selecionar os
bens a proteger. A fonte principal na escolha desses bens jurídicos é a Constituição, pois os
valores e princípios consagrados no Texto, principalmente aqueles definidos como
fundamentais devem nortear a atuação do legislador ordinário. Como é cediço, a Constituição
reveste-se de caráter garantista, o que exige do legislador ordinário e de todos os agentes
sociais o respeito aos direitos fundamentais.
Ademais, a escolha dos bens jurídicos está impregnada de dimensão política,
no sentido de acompanhar a dinâmica social e de adaptação a novas demandas e necessidades,
sempre em estrito respeito aos princípios reitores presentes na Lei Maior.
Luigi Ferrajoli113 busca os fundamentos do modelo garantista na hierarquia de
normas conforme lições de Norberto Bobbio 114.

Nessa perspectiva garantismo implica

respeito a um conjunto de princípios e regras racionais impostos aos três poderes, na tutela
dos direitos de todos. Conforme essa interpretação, as garantias podem ser divididas em
primárias e secundárias: as primeiras compreendem os limites e vínculos normativos impostos
ao exercício de qualquer poder, ao passo que as secundárias abarcam formas de reparação, em
consequência da violação das garantias primárias.
Tratando do assunto, Thiago Bottino do Amaral esclarece que:
“O garantismo funciona como uma forma de “seguro” contra a ameaça de
excesso da violência estatal que a hipertrofia do Judiciário representa: o
juízo de validade da lei, que repercute sobre a segurança jurídica, pode
ceder, mas somente se voltada para a maximização da liberdade.
Podem ser considerados corolários dessa concepção os critérios do favor
rei, da analogia in bonam partem, do ne reformatio in pejus e da
admissão da prova obtida por meios ilícitos em benefício do acusado,
dentre outros”115
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Entre os axiomas garantistas coerentes com a linha de raciocínio de pensadores
como Ferrajoli, merece realce aquele segundo o qual o direito penal somente deve proibir ou
impor comportamentos sob a ameaça de sanção, se houver necessidade de proteção de
determinado bem jurídico (nulla lex (poenalis) sine necessitate).
Pelo princípio da intervenção mínima, ou ultima ratio, o Direito Penal deve ser
interferir o mínimo possível na vida social, como forma de preservar um interesse
juridicamente protegido e com o objetivo de garantir o bem-estar da coletividade.

A

obediência a esse princípio deve partir da premissa de que o Direito Penal constitui o último
recurso do Estado; ou seja, entra em cena após ter-se recorrido a todos os demais instrumentos
de controle social. Por sua vez, a cominação de sanções somente deve ser implementada
quando expressar de fato a desaprovação social do comportamento e a política social deverá
estar ligada à dignidade humana.
Em síntese, o Direito Penal representa a mais grave intervenção do Estado em
face do indivíduo, por cercear direitos fundamentais.

Como preleciona Cezar Roberto

Bittencourt:
“O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima
ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a
criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio
necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras formas
de sanções ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes
para a tutela desse bem, a sua criminalização será inadequada e
desnecessária. Se para o restabelecimento da ordem jurídica violada
forem suficientes medidas civis ou administrativas, são essas que devem
ser empregadas e não as penais. Por isso, o Direito Penal deve ser a
ultima ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos do
direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na
vida do indivíduo e da sociedade.”116

O princípio em tela tem o intuito de evitar que o sistema penal caia no vazio,
com tipos penais meramente simbólicos e seja utilizado quando a conduta se revestir de
dignidade penal e com provável eficácia.

Como aludido, o objetivo da norma penal é

promover a estabilidade social (prevenção geral) e surtir efeitos pedagógicos (prevenção
especial).
Infelizmente, nas últimas décadas, por diversas razões, verifica-se tendência a
acentuado expansionismo penal, incompatível com o corolário da intervenção mínima, que
116
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traz o caráter subsidiário117 desse ramo do Direito. Como ressaltado, seu propósito é de que
“apenas as ações ou omissões mais graves endereçadas a bens valiosos podem ser objeto de
criminalização.”118
“A atuação jurisdicional dos tribunais consistente na aplicação direta de
princípios ou na superação de regras sem que se desenvolva ou respeite
uma metodologia de interpretação e aplicação da lei racionalmente
estruturada no campo do direito penal e processual penal é extremamente
preocupante já que é no exercício do jus puniendi e do jus persequendi
que o poder estatal atua com mais violência sobre a liberdade individual,
sendo ainda o ramo do direito em que a segurança jurídica melhor revela
sua natureza de garantia fundamental” 119.

No entanto, nos setores em que se percebe aumento da criminalidade, via de
regra, as respostas tendem a ser mais rigorosas, provavelmente, sob a premissa de que o
Direito Penal pode operar como panacéia de prevenção de delitos. Apesar de a norma
incriminadora sob análise ser formalmente válida, via de regra é despida de eficácia, devido à
crise de legitimação do sistema penal, tanto sob a ótica da prevenção geral, quanto especial.
O Anteprojeto do Código Penal contempla multiplicidade de tipos delitivos,
através de uma super e sobreposição de normas incriminadoras, não raro, imprecisas e
obscuras, o que nem sempre garante eficácia ao sistema. Além disso, é oportuno sublinhar
que o excesso costuma ter o efeito de desgastar as conquistas garantistas, ignorando o Direito
Penal Mínimo e invertendo o conteúdo dos princípios do Direito Penal.
A expansão do Direito Penal traz a lume aparente solução à questão da
criminalidade. No entanto, não se pode permitir que uma demanda de proteção venha a
submeter o cidadão ao controle total do Estado, pois essa situação não é capaz reduzir a
criminalidade.
O “Movimento Lei e Ordem” (ou “Campanha” de Lei e Ordem) 120 é um
movimento político social que se associa ao aumento de poder estatal e diminuição de
garantias individuais. Liga-se a uma legislação de exceção e a uma interpretação da
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Roxin assevera que a proteção de bens jurídicos não se realiza somente mediante o Direito Penal, mas sim há
uma cooperação de todo o ordenamento jurídico. O Direito Penal deve ser a última de todas as medidas
protetoras, ou seja , somente podendo intervir quando houver uma falha nos outros meios de solução social do
problema – como a ação civil, as sanções não penais. Assim, pode-se dizer que se denomina pena como a ultima
ratio da política social e sua missão é de proteger subsidiariamente os bens jurídicos.
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PRADO, Luiz Regis. Elementos de Direito Penal, v 1, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005,
p. 30
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AMARAL, Thiago Bottino do. A Segurança por meio da estruturação da ponderação – critérios para
ponderação em matéria penal.
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CERVINI, Raul: Os processos de descriminalização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, pp. 86 e 89,
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Constituição, no sentido de se adotar medidas voltadas a propiciar resposta a situações de
aumento exacerbado da criminalidade.
Como exemplo, recorda-se que menos de dois meses após o ataque de 11 de
setembro de 2001, nos Estados Unidos, foi votado e aprovado o USA Patriot Act, uma espécie
de legislação emergencial, com alterações substanciais no sistema criminal norte americano.
Essa legislação trouxe modificações que suprimem direitos e garantias individuais, dentre elas
a banalização da pena privativa de liberdade, crimes de vaga definição, possibilidade de o
Estado efetuar buscas em residências sem qualquer tipo de garantia e a incomunicabilidade
dos presos, não permitindo que eles se comuniquem até mesmo com seus advogados 121.
Por certo, a prudência indica necessidade de evitar o risco de que uma
legislação de emergência sirva apenas como medida para tranquilizar a população e reafirmar
a soberania do Estado, dando lugar a um Estado de exceção122.
Substituir automaticamente a liberdade por segurança transforma um Estado
com postura reativa para um Estado proativo, cuja finalidade dominante passa a ser de
controle e intervenção direta na liberdade de quem possa representar riscos.
Sob o enfoque do garantismo, o direito penal e processual orientam-se sempre
no sentido de que o Estado somente poderá usar da violência, em face de quem efetivamente
realizou uma lesão ao bem jurídico. Ademais, ao criar tipos penais e respectivas punições, o
Estado deverá submeter-se a critérios de racionalidade, pois do contrário, não haverá a
efetivação das normas de proteção dos direitos fundamentais.
Trata-se de um modelo punitivo, cuja base se assenta no propósito de assegurar
máximo grau de limitação do poder punitivo e de tutela contra a arbitrariedade 123, afastando a
tipificação de condutas que se liguem a pessoas, eis que se trata de uma tipificação taxativa de
condutas124
Segundo análise de Jesús María Silva Sánchez125, a criação de novos ‘bens
jurídico-penais’, mediante ampliação dos espaços de riscos juridicamente relevantes,
121

“Nas semanas seguintes aos ataques de 11 de setembro, duas mil pessoas, em sua quase totalidade
muçulmanos ou originários do Oriente Médio e do Paquistão, foram detidas sem razão, sem habeas corpus, sem
acesso a um advogado, até mesmo sem que seus familiares fossem informados de seu paradeiro” (MADARASZ,
Norman: O Estado de exceção e de segurança. Aula inaugural dos Programas de Pós- Graduação em Direito e
em Filosofia proferida no dia 29 de março de 2005, na Universidade Gama Filho. Mimeo )
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(AGAMBEN, Giorgio: Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 13)
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flexibilização das regras de imputação e relativização dos princípios político-criminais de
garantia não seriam mais do que indicadores da tendência geral à ‘expansão’.
No Brasil, esse fenômeno veio a lume com maior vigor nos anos 1990, com a
edição de diversas leis de caráter financeiro, econômico e tributário, no intuito de
corresponder aos interesses estruturais e de funcionamento de novas instituições, ou de
regulamentar o tratamento a conflitos característicos da vida contemporânea
Silva Sánchez126 critica a expansão dos instrumentos de proteção jurídico-penal
oriundos de uma política criminal puramente intervencionista, como se fosse o exclusivo
mecanismo capaz de produzir efeito pedagógico político-social, socialização ou civilização.
Essa visão, segundo o referido autor, transfere para o Direito Penal um fardo que não pode
carregar. Ainda que se vislumbre natureza globalmente criminal do problema, o Direito
Penal, por si, é insatisfatório para corresponder à demanda social. Eis porque somente devem
ser designadas ao Direito Penal “as grandes questões do funcionamento da comunidade como
tal, questões que, em última análise, nem as instituições políticas, nem os grupos sociais são
capazes de resolver”.127
Nesse processo, abriu-se margem a construções como o Direito Penal do
Inimigo128, tal como definido por Günther Jakobs, que destaca o intento de alijar da condição
de cidadãos certos indivíduos avaliados como fonte de perigo, cuja atuação precisa ser
neutralizada a qualquer custo. Considerando esse dado de realidade, Eduardo Demetrio
Crespo, professor titular de Direito Penal da Universidade de Castilla-La Mancha, questiona
se essa vertente representa evolução, ou se estaríamos na verdade, diante de lamentável
involução...
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002. (Série as ciências criminais no século XXI; v. 11), p. 21
126
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Op. cit., p. 61/62
127
Idem. p. 62
128
“Características do Direito penal do inimigo: a) o inimigo não pode ser punido com pena, sim, com medida de
segurança; b) não deve ser punido de acordo com sua culpabilidade, senão consoante sua periculosidade; c) as
medidas contra o inimigo não olham prioritariamente o passado (o que ele fez), sim, o futuro (o que ele
representa de perigo futuro); d) não é um Direito penal retrospectivo, sim, prospectivo; e) o inimigo não é um
sujeito de direito, sim, objeto de coação; f) o cidadão, mesmo depois de delinquir, continua com o status de
pessoa; já o inimigo perde esse status (importante só sua periculosidade); g) o Direito penal do cidadão mantém
a vigência da norma; o Direito penal do inimigo combate preponderantemente perigos; h) o Direito penal do
inimigo deve adiantar o âmbito de proteção da norma (antecipação da tutela penal), para alcançar os atos
preparatórios; i) mesmo que a pena seja intensa (e desproporcional), ainda assim, justifica-se a antecipação da
proteção penal; j) quanto ao cidadão (autor de um homicídio ocasional), espera-se que ele exteriorize um fato
para que incida a reação (que vem confirmar a vigência da norma); em relação ao inimigo (terrorista, por
exemplo), deve ser interceptado prontamente, no estágio prévio, em razão de sua periculosidade”( GOMES, Luiz
Flávio:
Direito
penal
do
inimigo.
Disponível
em:
<http://www.ultimainstancia.com.br/noticias/ler_noticia.php?idNoticia=5232>. Acesso em: 15 de março de
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Muñoz Conde129 esclarece que o Direito Penal é o ramo mais autoritário do
ordenamento jurídico, sendo o Direito Penal do Inimigo caracterizado por um Direito Penal
ainda mais autoritário, pois entra por um ordenamento jurídico onde os parâmetros
constitucionais trazem como garantia direitos humanos fundamentais, o que serviria de
barreira ao poder punitivo do Estado.
Esse caminho desemboca em criminalização desmedida, sob o argumento de a
tutela penal ser extremamente relevante. No entanto, a maximização da tutela penal é uma
lenda: apesar de envolvente, oculta a realidade e produz efeito contrário às necessidades
sociais.
É pertinente admitir que parte da “modernização” do Direito Penal revela
tendência a retrocessos autoritários. Isso ocorre devido a muitos fatores, entre os quais se
destaca o imediatismo, caracterizado por pressão social no sentido de obter prontas e eficazes
respostas ao problema da maior visibilidade e suposto crescimento da criminalidade, sob a
hipótese de que a forma clássica não é capaz de vencer a batalha contra o crime. Por essa
vertente, explicam-se as expectativas de antecipar a punibilidade, aumentar a quantidade de
tipos penais, agravar as sanções e ampliar os mecanismos de investigação.
Por sua vez, a Escola de Frankfurt, cujo principal doutrinador é Winfried
Hassemer, dirige-se a outra perspectiva, segundo a qual trata-se de uma “crise de
metamorfose” e que a situação que se encontra o Direito Penal decorre do esforço para a sua
modernização. Segundo Hassemer130 o Direito Penal Moderno é completamente diferente do
Direito Penal Clássico, onde três características são simultâneas a uma “desmetafisicação” do
pensamento penal: proteção de bens jurídicos, prevenção e orientação às consequências.
Nessa linha de pensamento, Hassemer131 identifica alteração do Princípio da
proteção do bem jurídico, que passou a ser positivo, vez que, anteriormente não se admitia
que o legislador definisse delitos, sem bem jurídico a tutelar. Como ressaltado, exige-se
criminalização de determinadas condutas, ao passo que a prevenção constituía efeito colateral
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MUÑOZ CONDE, Francisco. El nuevo Derecho Penal autoritario. In Texto de la ponencia mantenida.
Coloquio Internacional Humboldt La función mediadora del derecho como ciencia universal en una época de
globalización y de lucha contra el terrorismo, Montevideo entre 6 y el 8 de abril del año 2003
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HASSEMER, Winfried. Rasgos y crisis del derecho penal moderno. IBCCRIM. Madrid, fasc.1,
ene./abr., 1992, p. 239-240. Hassemer aponta como exemplos de criminalidade moderna: a criminalidade
econômica moderna, que é difusa e tem por vítima, de regra, pessoas jurídicas, como a Comunidade Européia; o
descalabro das economias do antigo bloco comunista (Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria) e
criminalidade econômica desenvolvida nessa região; a criminalidade ecológica; a criminalidade no comércio
exterior; a criminalidade na área do contrabando de armas; o contrabando internacional de drogas; a
criminalidade organizada etc
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HASSEMER, Winfried. Rasgos y crisis del derecho penal moderno. IBCCRIM. Madrid, fasc.1,
ene./abr., 1992, p. 239-240
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do Direito Penal, em sua orientação clássica. Na contemporaneidade, trata-se de paradigma
dominante, em que os fins justificam os meios e a orientação às consequências, tida como
acréscimo do Direito Penal Clássico, passou a ser tratada como como prima ratio para a
solução de conflitos sociais.
O escritor romano Salústio assegurou que “O mundo é um objeto simbólico”.
Nesse sentido, o que merece destaque, quando se investiga o expansionismo penal é o caráter
simbólico assumido modernamente pelo Direito Penal. A ampliação deliberada de ameaça
punitiva, a transferência de expectativas ao Direito Penal e a ilusão de seu potencial para
estancar a macro-criminalidade são fenômenos desvinculados de qualquer base dogmáticojurídica.

Consagrou-se o simbolismo penal, porque a simples tipificação d conduta, a

hipertrofia legislativa, o excesso de rigor punitivo correspondem às expectativas imediatistas
da sociedade, embora não sejam suficientes para estabelecer mudanças sociais.
É cediço que o controle da criminalidade nunca aconteceu com a execução de
criminosos, ou pela aplicação de longas sentenças penais. Não obstante, é evidente a vigorosa
exigência de punição inclemente do indivíduo avaliado como antissocial.132
Um dos maiores problemas do povo brasileiro é a crença de que as mudanças
sociais podem ser produzidas pela via da juridicização ou, principalmente, por intermédio da
intervenção jurídico-penal, mesmo que, na prática, não exista qualquer possibilidade de
concretização de tal tutela.
Alberto Silva Franco133 contribui significativamente para a análise do problema
em tela, quando apresenta o pampenalismo, no sentido “[d]a utilização do Direito Penal como
uma espécie de panacéia para todos os males”.

O pensador referido acrescenta que o

fenômeno “quando não se traduz numa bastardização deste instrumento de controle social,
pode representar uma completa desmoralização decorrente de sua inoperância e de sua
ineficácia”.
O anteprojeto do Código Penal traz a previsão de criminalização do Bullying
em seu artigo 148, sob o título de “Intimidação Vexatória”, cujo texto está redigido da
seguinte forma:
Intimidação vexatória
Art. 148. Intimidar, constranger, ameaçar, assediar sexualmente, ofender,
castigar, agredir, segregar a criança ou o adolescente, de forma
intencional e reiterada, direta ou indiretamente, por qualquer meio,
valendo-se de pretensa situação de superioridade e causando sofrimento
físico, psicológico ou dano patrimonial:
132
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Pena – prisão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

Tratar-se á de crime contra a liberdade individual, segundo o qual o bem
jurídico tutelado é a liberdade de ir e vir do sujeito passivo.
Por estarmos diante de infração de médio potencial ofensivo, torna-se possível
a propositura da suspensão condicional do processo, medida despenalizadora prevista na Lei
9099/95, na qual, aceita a proposta, o processo ficará suspenso por um período de dois a
quatro anos, estabelecendo-se condições, as quais, satisfeitas, admitem a extinção da
punibilidade do agente, sem sentença penal condenatória. Isso significa que, se o agente
novamente praticar um crime, não será considerado reincidente e permanecerá com bons
antecedentes.
Além disso, a ação penal não poderá ser iniciada por livre e espontânea
vontade do Ministério Público, eis que exigirá prévia provocação da vítima, ou de seu
representante legal no prazo de seis meses, contados a partir da data em que se tornar
conhecido o autor do fato. No caso de inércia da vítima, ou do legitimado para a propositura
da ação, opera-se a decadência, o que impossibilita a propositura da ação penal por parte do
parquet.
Com base no que foi exposto, reitera-se a tendência a criar tipos penais, para
controlar comportamentos criminosos e buscar resposta eficaz aos conflitos e transformações
sociais. Ademais, como analisado, a maximização da capacidade funcional do Direito Penal
passa ao largo das garantias constitucionais, obstruindo sua efetividade.
Vale sublinhar, segundo Francisco Muñoz Conde134, que tal esquema de
valores “encerra o perigo de que lhe sejam de que lhe [ao Direito Penal] sejam atribuídas
tarefas que na prática não pode cumprir, oferecendo, enganosamente, à opinião pública
perspectivas de soluções de problemas que de imediato não se apresentam na realidade”.
O expansionismo penal expressa precipitação do legislador, no sentido de
incriminar e sancionar condutas contempladas genericamente no ordenamento jurídico penal,
atitude que contraria o Princípio da Intervenção Minima e o caráter subsidiário do Direito
Penal, evidenciando vulneração do princípio da taxatividade na criação de normas
incriminadoras, com reflexos na conformação da tipicidade penal.
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MUÑOZ CONDE, Francisco. O “moderno” direito penal no novo código penal espanhol: princípios e
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Ademais, representa chamamento puramente retórico do Direito Penal,
invocado para resolver problema social complexo, cuja solução extrapola significativamente a
via Penal.
Não se pode esquecer também que a prática de bullying nas escolas
normalmente ocorre com atos de crianças e adolescentes, que hoje são inimputáveis, de
acordo com o disposto no art, 27 do Código Penal. Criar a figura típica do bullying mais uma
vez trará à tona a questão da diminuição da maioridade penal. Entre outros doutrinadores,
Thiago Bottino do Amaral135 tece o seguinte comentário,
Sempre que há um crime envolvendo adolescentes, o tema da reforma do
ECA vem à tona. A comoção que envolve esses episódios domina as
discussões. Mas esse talvez não seja o ambiente propício para a mudança
da lei. Corre-se o risco de que argumentos e interesses políticos
substituam argumentos técnicos e uma decisão ponderada dos
representantes da sociedade.

A esse respeito, é prioritário e imperioso o compromisso com o
desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e controle do bullying (entre outros
problemas), certamente mais eficazes para enfrentar a situação.

3.3 – A Responsabilidade Civil em relação ao Bullying

No início da história da humanidade, se alguém causasse um dano a uma
vítima, havia a ideia de vingança contra o agressor, ou seja, fazia-se justiça pelas próprias
mãos136. referido, essa prática trouxe resultados desastrosos, eis que a punição também
recorria à violência.
Posteriormente, houve um período de composição conforme a vontade da
vítima, quando ainda não se discutia a culpa do agente. Mais adiante, quando o Estado passou
a deter o ius puniendi, as vítimas ficaram proibidas de aplicar a Lei de Talião, exigindo-se a
composição, com o pagamento em pecúnia a título de indenização.
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__________ Análise: Lei considera noção de crime e capacidade de responder pelos atos. In: FSP /São Paulo:
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A lei de talião, mais conhecida como olho por olho, dente por dente,consiste na existência de uma
reciprocidade entre o crime e a pena, uma espécie de retaliação. Seus primeiros indícios são verificados no
Código de Hamurabi, datado de 1780 a.C. A punição trazida para o criminoso era da mesma maneira que o dano
causado ao outro, levando-se em consideração a categoria social do criminoso e da vítima.
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À época, recorria-se a uma espécie de tabela, no intuito de estabelecer um
quantum para definir o dano moral referente ao prejuízo sofrido.

Posteriormente, com o

Código de Napoleão passou-se a cuidar da distinção entre culpa delitual e contratual. Deriva
daí a origem de a responsabilidade civil ter que se fundar na culpa.
Com a Revolução Industrial, os danos se multiplicaram, o que justifica
iniciativa de proteção das vítimas. Com essa mentalidade, criou-se a teoria do risco, cujo
fundamento repousa na prática de atividade perigosa, (responsabilidade positivada no Código
Civil de 2002, art. 927 parágrafo único); ou seja, a simples execução de atividade que traga
perigo implicarisco que deve ser assumido pelo agente.137 ,
Etimologicamente, “Responsabilidade” advém do latim respondere, que
designa o fato de alguém ser constituído como agente garantidor de alguma coisa, ao passo
que “Civil” se refere ao cidadão, membro da sociedade, da qual resultam direitos e obrigações
a serem cumpridos138.
O conceito de responsabilidade não encontra consenso entre os doutrinadores:
alguns estudiosos defendem que a responsabilidade se baseia na culpabilidade, enquanto
outros entendem que se baseia no descumprimento de uma responsabilidade civil mais
abrangente.
Sérgio Cavalieri Filho139 realça a ótica do dever jurídico, que abarca a ideia de
encargo, de obrigação. Responsabilidade seria então o dever jurídico sucessivo que surge para
recompor o dano de uma violação a um dever jurídico originário.
Carlos Roberto Gonçalves140 acrescenta que a violação “se dá pelo ato ilícito
que é "praticado com infração ao dever legal de não violar direito e não lesar a outrem.",
141

conforme se pode encontrar no Código Civil em seus artigos 186 e 927.
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Maria Helena Diniz142identifica três possibilidades de classificação da
responsabilidade civil: de acordo com o fato gerador; quanto a seu fundamento e em relação
ao agente. Com relação ao primeiro, a responsabilidade civil pode ser contratual, que tem
origem no descumprimento, no todo ou em parte de um contrato; ou extracontratual, quando
resulta da violação de dever jurídico de abstenção. Quanto ao fundamento, a responsabilidade
civil pode ser objetiva (quando prescinde da demonstração de culpa do agente, bastando a
demonstração do fato, do nexo causal e do dano) ou subjetiva (onde se faz imprescindível a
demonstração de culpa ou dolo). Quanto ao agente, pode-se encontrar a responsabilidade civil
direta (quando o ato é praticado diretamente pela pessoa causadora do dano) ou indireta
(quando oriunda em ato de terceiro que se vincula ao agente responsável, ou por fato causado
por animal ou ainda por coisa inanimada sob a guarda do agente).
O Código Civil Brasileiro, ao tratar da responsabilidade civil quanto ao seu
fundamento, tem como regra geral a responsabilidade subjetiva 143; que exige a comprovação
de dolo ou culpa do agente. No entanto, cabe ressaltar que apresenta uma série de exceções
que consagram a responsabilidade civil objetiva.

3.3.1. Os pais e responsáveis

Se o causador do dano por ação ou omissão for menor de 16 anos de idade, ou
seja, absolutamente incapaz, segundo Rui Stocco144, quem responderá pelos prejuízos será ele
próprio, desde que as pessoas por ele responsáveis não tenham a obrigação de fazê-lo ou não
dispuserem de meios suficientes para tanto, nos termos do que dispõe o art. 928 do Código
Civil.
Essa regra rompeu com o sistema anterior e estabeleceu responsabilidade
subsidiária do incapaz, uma vez que os responsáveis imediatos pela reparação são os pais,
tutores ou curadores do absolutamente incapaz.
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No entendimento de Roberto Senise Lisboa145, o sistema da responsabilidade
subjetiva também admite a responsabilidade indireta, que recai sobre o responsável por um
ato praticado por outrem, seja porque o representa, ou devido a uma relação de preposição.
Dessa forma, pode-se entender que os pais são responsáveis pelos ilícitos dos filhos, uma vez
que detentores do poder familiar146, que os obriga a disciplinar de forma a evitar a prática de
um comportamento antissocial.
José de Aguiar Dias147 elucida que, quando se cogita da responsabilidade dos
pais, tem-se o inadimplemento dos deveres inerentes ao poder familiar: de assistência (que se
traduz em assistência material e moral) e de vigilância. O dever de assistência inclui a
obrigação de propiciar à criança ou adolescente um ambiente sadio para seu desenvolvimento,
ao passo que o dever de vigilância complementa a educação.
Para ilustrar a compreensão do tema, vale transcrever decisão da Sexta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, baseada no art. 932, inciso I do Código
Civil, que condenou os pais porque seu filho criou em seu computador uma página na internet
com o intuito de ofender seu colega de escola. É muito interessante refletir sobre o seguinte

“Apelação. Responsabilidade civil. Internet. Uso de imagem para fim
depreciativo. Criação de flog. Página pessoal para fotos na rede mundial
de computadores. Responsabilidade dos genitores. Pátrio poder. Bullying.
Ato ilícito. Dano moral in re ipsa. Ofensas aos chamados direitos de
personalidade. Manutenção da indenização. [...] PC do ofensor. [...] A
prática de bullying é ato ilícito, haja vista compreender a intenção de
desestabilizar psicologicamente o ofendido, o qual resulta em abalo acima
do razoável, respondendo o ofensor pela prática ilegal. Aos pais incumbe
o dever de guarda, orientação e zelo pelos filhos menores de idade,
respondendo civilmente pelos ilícitos praticados, uma vez ser inerente ao
pátrio poder, conforme inteligência do art. 932, do Código Civil. Hipótese
em que o filho menor criou página na internet com a finalidade de ofender
colega de classe, atrelando fatos e imagens de caráter exclusivamente
pejorativo. Incontroversa ofensa aos chamados direitos de personalidade
do autor, como à imagem e à honra, restando, ao responsável, o dever de
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indenizar o ofendido pelo dano moral causado, o qual, no caso, tem
natureza in re ipsa. [...] Apelos desprovidos.”148

3.3.2 Os estabelecimentos de ensino e seus atores sociais

Conforme estabelece o art. 932, incisos I e IV do Código Civil, os donos de
estabelecimentos de ensino também respondem pela reparação dos danos causados pela
prática de bullying. Nicolau Jr e Nicolau 149 elucidam que, quando o aluno se encontrar na
escola, está sob o cuidado dos educadores, ocorrendo um “hiato” na guarda por parte dos pais,
até porque nem sempre é viável o acesso aos pais ao ambiente da escola. Logo, os atos
praticados pelos alunos que venham a resultar danos a outrem (inclusive colegas) resultam em
responsabilidade da própria escola.
Na mesma linha de entendimento, encontra-se julgado da 10ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que responsabiliza o estabelecimento de ensino e a
educadora pela agressão sofrida por um aluno que se encontrava sob seus cuidados.

“Ementa. Apelação civil. Responsabilidade civil. Responsabilidade do
estabelecimento do ensino. Agressão entre menores. Falta de cuidado da
educadora e da escola. Agravo retido. Denunciação da lide. Tratando de
responsabilidade fundada no artigo 932, inciso IV, do código civil, não
procede a denunciação da lide, haja vista a inexistência de direito de
regresso do estabelecimento de ensino contra os pais do causador do
dano. Ilegitimidade passiva da professora. Sendo a educadora responsável
pela vigilância aos menores que se envolveram na agressão, tem
legitimidade para responder por danos decorrentes do evento. Tendo a
educadora e a escola faltada com o cuidado necessário na guarda dos
alunos da turma maternal, cujos antecedentes indicavam a presença de um
aluno com histórico de brigas, devem responder pelos danos causados
pela agressão (e não agressividade) verificada. Dano moral puro. [...]
Apelações providas, em parte. Agravo retido desprovido. Decisão
unânime.”150

O art. 932 do Código Civil não se refere à responsabilidade dos educadores,
diferentemente do direito francês, onde se cogita expressamente da responsabilidade de
professores. No entanto, a simples omissão no Código não permite inferir a respeito da
148
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inexistência de tal responsabilidade. Levando em consideração a inter-relação entre as ideias
de educação e vigilância, os professores também respondem pelos atos de seus alunos durante
o tempo em que se encontram sob sua vigilância e autoridade. Sob essa perspectiva de
análise, é possível responsabilizar solidariamente o educador com o estabelecimento de
ensino.151
A esse respeito, cabe esclarecer quanto aos conceitos de culpa in eligendo,
culpa in vigilando e culpa in omittendo.

A primeira decorre da má escolha de seus

representantes ou prepostos, ao passo que a culpa in vigilando decorre da falta de fiscalização
daquele que está com a responsabilidade ou guarda do agente e a culpa in omittendo
caracteriza-se pela omissão de quem tem o dever de agir e não o faz. 152
Conforme o exposto, o dever de vigilância transfere-se ao estabelecimento de
ensino a partir do momento em que as crianças e adolescentes se encontrem sob
responsabilidade e cuidado e que a omissão foi determinante para a prática do ato lesivo no
estabelecimento.
Conforme teor do art. 933 do Código Civil, os pais, tutores e empregadores
respondem pelos atos praticados por terceiros, ainda que não haja culpa de sua parte. Logo,
não há sequer que se indagar quanto à existência de culpa in eligendo, in vigilando ou in
omittendo, pois a responsabilidade dessas pessoas é objetiva, sendo uma das exceções à
responsabilidade subjetiva.
Não se pode esquecer que a responsabilidade civil no caso dos
estabelecimentos de ensino também deve ser verificada sob a ótica do Código de Defesa do
Consumidor, pois há relação de consumo entre o estabelecimento de ensino e o aluno.
Sob esse enfoque, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor – Lei
8078/1990 toda pessoa física ou jurídica que adquira ou utilize produto ou serviço como
destinatário final, bem como a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que
intervieram nas relações de consumo (considerado assim como consumidor por equiparação).
Nessa linha de análise, o aluno, vítima de bullying, enquadra-se no conceito de
destinatário final, enquanto que o estabelecimento de ensino opera como fornecedor, segundo

151
152

DIAS, José de Aguiar. Op. cit. p. 764
GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit. p. 320

69

teor do artigo art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.153 Por evidente, no caso de
prestação de serviço mediante remuneração a estabelecimento de serviço privado, trata-se de
relação de consumo.
O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu em seu art.8º154 um rol de
deveres do fornecedor, entre os quais a segurança merece realce para os fins do presente
estudo.

O dever de segurança fica violado quando o consumidor, sob cuidados do

estabelecimento de ensino, é vítima de bullying.

No caso, o fornecedor deverá ser

responsabilizado em virtude da falta de serviço.
Tratando do tema, o Des. Sérgio Cavalieri Filho 155 ressalta que, quando se fala
em risco de consumo, a segurança é o primeiro valor a resguardar. Ao ocorrer o bullying no
interior do estabelecimento de ensino, o fornecedor não cumpriu o dever de segurança
esperado pelo consumidor e, portanto, deverá ser responsabilizado.
Na hipótese em exame, trata-sede responsabilidade pelo fato do serviço, que
consiste em responsabilizar o fornecedor pelos danos causados em virtude da violação do
dever geral de segurança. A responsabilidade encontra fundamento no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor e que responsabiliza o fornecedor objetivamente, ou seja,
independentemente da existência de culpa.
Cuida-se de responsabilidade objetiva direta, com fulcro no art. 14 da Lei
8078/90, baseada no fato do serviço, bastando que se verifique a conduta (comissiva ou
omissiva), nexo causal e dano156.
Para eximir-se de responsabilidade, deve o estabelecimento de ensino,
comprovar a ausência de nexo causal entre a conduta do indivíduo e o defeito do serviço.
Uma vez inexistente relação de causa e efeito, não há que se responsabilizar o fornecedor,
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conforme regra insculpida no art. 14 do referido Código157. A chamada prova de primeira
aparência; ou seja, de verossimilhança, que decorre das regras de juízo comum que permitam
a realização de um juízo de probabilidade compete ao consumidor. 158
É possível eximir o estabelecimento de ensino de responsabilidade, quando
comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço. Cabe-lhe especificamente
comprovar que, à época do fato, o estabelecimento ofereceu a segurança esperada, conforme
julgado da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

Relação de consumo. Estabelecimento de ensino. Prestação de serviço de
tutela de menor. Alegação de abalos psicológicos decorrentes de violência
escolar. Prática de bullying. Ausência de comprovação do cometimento
de agressões no interior do estabelecimento escolar. Adoção das
providências adequadas por parte do fornecedor. Observância do dever de
guarda. Falha na prestação do serviço não configurada. Fatos
constitutivos do direito da autora indemonstrados. Manutenção da
sentença. Recurso desprovido.159

Também é possível a exclusão da responsabilidade, se comprovada a culpa
exclusiva da vítima, hipótese enfrentada pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São
Paulo, como se depreende do exposto a seguir:

Dano moral. Pedido fundado na alegação de que os réus teriam injuriado
a autora e a agredido fisicamente. Ausência de prova concreta a esse
respeito. Documento subscrito pela diretora do estabelecimento de ensino
que sugere haver sido a autora quem iniciou o entrevero. Não
caracterização da responsabilidade do instituto de ensino, porquanto agiu
de forma diligente quando do desentendimento entre seus alunos. Não
160
configuração de dano moral. Apelo desprovido .

No entanto, em se tratando de não responsabilização em caso de fato exclusivo
de terceiro, para a sua aplicação, deve haver conduta de terceiro que dê causa ao dano que
independa da conduta do fornecedor ou do defeito. Por lógico, isso não ocorre quando se
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trata de dever de guarda e vigilância dos responsáveis pelo estabelecimento de ensino e que
vale, tanto para estabelecimentos de ensino público, quanto privado.161

3.3.3 - A responsabilidade do Estado

Historicamente, em meados do século XIX, a primeira teoria criada quanto à
responsabilidade civil do Estado foi a da irresponsabilidade. Á época, entendia-se que o
Estado era desprovido de responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes, na esteira
da máxima the the King can do no wrong. Vivia-se sob vigência dos valores do Estado
Liberal clássico, que raramente intervinha nas relações entre os particulares.
Posteriormente, começou-se a trabalhar com a teoria da responsabilidade
subjetiva, que envolve responsabilidade com culpa. Estabeleceu-se então a necessidade de
distinguir os atos de império dos atos de gestão: somente esses acarretavam a
responsabilidade da administração pública, apenas se comprovada a culpa do agente público,
havendo a necessidade de se identificar o responsável pelo ato.
No entanto, mais uma vez evoluiu-se, quando se passou-se a trabalhar com a
responsabilidade pela falta do serviço. Em outras palavras, não havia necessidade de se
apontar o agente público específico responsável pelo ato, exigindo-se apenas a comprovação
de que o dano ocorreu em virtude do mau (ou tardio) funcionamento do serviço.
Com a Constituição de 1988, consagrou-se a responsabilidade objetiva do
Estado, segundo a qual não se faz obrigatório demonstrar a culpa do agente público. Essa
regra encontra-se no art. 37§6º162 da Carta Magna e dispensa qualquer prova da culpa do
serviço, devendo o usuário demonstrar apenas três elementos: conduta estatal, dano e nexo de
causal entre a conduta e o dano, conforme pode ser observada a regra contida que estabelece
“(...) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros” traz
161
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ainda a responsabilidade subjetiva do agente estatal, uma vez que fica assegurado ao Estado a
ação de regresso contra o agente causador do dano ao dispor que “assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa”.
É possível, na leitura do voto do Ministro Celso de Mello, verificar com
clareza a explicação supra
“A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos
constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere
fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder
Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por
ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio
constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz
emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o
dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido,
independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de
demonstração de falta do serviço público. Os elementos que compõem a
estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder
Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material
entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e
lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição
funcional,
incidido
em
conduta
comissiva
ou
omissiva,
independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ
140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade
estatal.”163

Nesse resumo, cumpre acrescentar a teoria do risco integral, em se tratando de
responsabilidade do Estado quanto a materiais bélicos, nucleares e dano ambiental. Nessa
perspectiva, o Estado seria o segurador universal e deveria indenizar o particular por todo e
qualquer dano, mesmo que ausentes os três elementos supramencionados.
As escolas públicas têm natureza de pessoa jurídica de direito público e
prestam serviço correspondente ao serviço público.

Portanto, devem satisfazer às

necessidades da coletividade. Quanto à responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito
público, aplicam-se as regras previstas no art. 37§6º da Carta Magna, sendo a
responsabilidade de natureza objetiva.
Com relação às escolas particulares, verifica-se prestação de serviços e, nessa
senda, as questões devem ser submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. De qualquer
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forma, a responsabilidade é de natureza objetiva; ou seja, sem necessidade de se comprovar a
culpa, bastando demonstrar os três elementos referidos.
Como ressaltado, a instituição de ensino tem o dever de guarda e preservação
da integridade física e psíquica do aluno, cabendo-lhe empregar vigilância diligente e evitar
danos no convívio escolar.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal164 foi instado a manifestar-se sobre a
questão e, com fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
decidiu que, pelo fato de o estabelecimento de ensino não atentar para o papel da escola como
instrumento de inclusão social, deveria indenizar a vítima de bullying, caracterizado por
agressões físicas e verbais de alguns colegas. No caso em tela, a vítima das agressões teria
ficado com traumas que se refletem na conduta e ainda na dificuldade de aprendizado.
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CAPÍTULO 4
PERSPECTIVAS, PROPOSTAS E EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS
NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO BULLYING
Neste capítulo, o intuito é identificar e analisar possibilidades de enfrentamento
do bullying no espaço escolar, segundo perspectiva de avanço, em compatibilidade com os
objetivos da educação, o que, na principiologia da Carta Magna vigente, envolve todos os
atores sociais, dentro e fora da escola.

4.1 A Intervenção integral: para além da penalização

Inicialmente, vale sublinhar que, neste capítulo, a ênfase recai no emprego de
meios alternativos à penalização pura e simples, conferindo-se relevo aos meios de prevenção
e de compromissos de todos os atores sociais envolvidos, diretamente ou indiretamente no
espaço escolar. Nessa linha de pensamento, ressalta-se que, para utilizar a mediação como
instrumento de transformação do conflito no ambiente escolar, é imprescindível alterar
paradigma, o que compreende mudança de comportamentos tradicionalmente adotados e
ampliar a comunicação interpessoal, de forma a desenvolver as capacidades para gerir e
resolver os conflitos. Em síntese, para que o projeto possa ser bem sucedido, todos os
“atores” do contexto escolar devem estar envolvidos.
Nada adiantaria se os alunos fossem conscientizados para a cultura de um
diálogo e pacificação, se o corpo docente não adotasse uma rotina educativa coerente com
essa proposta. Explicitando melhor165, a mediação ainda é mais eficaz se, além de docentes e
discentes, houver participação e compromisso dos pais, do restante do pessoal da escola e da
comunidade, pois a mediação deverá ser utilizada em todos os setores da comunidade
educacional (direção da escola, corpo discente, auxiliares, corpo docente e pais de alunos).
No caso em tela, o projeto requer a atuação de uma equipe multidisciplinar de
mediadores capacitados para mediação de conflitos com formação em diversas áreas, como:
pedagogia, serviço social, sociologia, psicologia de forma que sejam desenvolvidas ações que
possibilitem a concretização dos objetivos.
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Na continuidade do capítulo, apresentam-se aspectos conceituais, em paralelo a
experiências desenvolvidas no intuito de usar a mediação como instrumento de solução de
conflitos no ambiente educacional.
Os programas educacionais que tem por objetivo solucionar conflitos dão a
possibilidade de os alunos conhecerem qual a dinâmica do poder e acabam por providenciar a
capacidade de se saber a dinâmica do conflito. Existem algumas finalidades que envolvem
esses programas que são o fato de se criar ambientes de aprendizado seguros, pois onde tais
programas se desenvolvem, há uma redução da violência, dos conflitos entre estudantes e
concomitantemente, reduz a quantidade de suspensões e abandono escolar. Promovem
também ambientes construtivos de aprendizado, pois a resolução dos conflitos propicia um
ambiente de respeito e afeto entre crianças e adolescentes. Pretende-se também estimular a
justiça social na comunidade, pois responsabiliza-se pelos problemas e pelo sucesso das
respostas geradas. Isso permite uma participação dos pais e familiares na vida escolar, o que
traz reflexos positivos quanto à violência na comunidade.
Ao introduzir o conceito de gestão e resolução de conflitos na comunidade há a
possibilidade de se desenvolver capacidades e competências essenciais para que se possa
exercer uma cidadania participativa.
Quatro foram os principais argumentos que justificaram a implementação da
mediação nas escolas: o primeiro esclarece que o conflito como dado inevitável na vida, pode
ser proveitoso se utilizado como um momento de aprendizado e crescimento pessoal.
Entendendo ser inevitável, o aprendizado é tão essencial quanto qualquer disciplina teórica
ensinada na escola. Não há qualquer problema em resolver conflitos pessoais dos estudantes
entre eles mesmos, sem necessidade de intervenção de um adulto. A rigor, essa prática
constitui método de prevenção de futuros conflitos166.
De acordo com a Declaração por uma Cultura de Paz da Unesco, a mediação é
um método pacífico de solução de conflitos167,
Artigo 1º: Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes,
tradições, comportamentos e estilos de vida baseados:
a) No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não
violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação;
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b) [...]
c) [...]
d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos;
Artigo 3º: O desenvolvimento pleno de uma Cultura de Paz está
integralmente vinculado:
a) À promoção da resolução pacífica dos conflitos, do respeito e
entendimento mútuos e da cooperação internacional; No mesmo
documento, consta que a educação é considerada um meio crucial para a
construção da Cultura de Paz (UNESCO, 1999):
Artigo 4º - A educação, em todos os níveis, é um dos meios fundamentais
para construir uma Cultura de Paz. Neste contexto, a educação sobre os
direitos humanos é de particular relevância.

Pode-se constatar que a escola é um espaço ideal para que se desenvolva uma
Cultura de Paz, e aí se inclui a educação para a solução de conflitos. E por paz, deve-se
entender como redução de desigualdades, baseada no respeito aos direitos humanos. Os
caminhos da mediação social e da construção da Cultura da Paz funcionam a partir do
momento em que se relaciona à justiça social, à rejeição da violência e afirmação de direitos
humanos. Trata-se, portanto, de uma ação socioeducativa que colabora com a formação de
cidadãos que tem consciência da realidade, pois o trabalho que se realiza na mediação de
conflitos serve para que se possa pensar a realidade de conflitos, a discriminação e a
violência, em todas as formas de manifestação.
Em algumas unidades da federação, como Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, já
se utiliza da mediação como um método de conservação da paz social nas escolas.

4.2 A mediação de conflitos como horizonte: aspectos conceituais
Sob o ponto de vista teórico, a mediação constitui um “processo não
adversarial, confidencial e voluntário, no qual um terceiro imparcial facilita a negociação
entre duas ou mais partes, onde um acordo mutuamente aceitável poderá ser um dos
desenlaces possíveis”168
A rigor, essa é uma atividade em que se procura facilitar a comunicação entre
as partes, com a ajuda de uma terceira pessoa, neutra e imparcial, no intuito de alcançar
solução de comum acordo, após confrontarem seus pontos de vista.
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Esses aspectos são elucidados por Michéle Guilleaume Hofnung 169, quando
afirma que
“a mediação se define principalmente como um processo de comunicação
ética baseada na responsabilidade e autonomia dos participantes, na qual
um terceiro - imparcial, independente, neutro, sem poder decisório ou
consultivo, com a única autoridade que lhe foi reconhecida pelos
mediados – propicia mediante entrevistas confidenciais o estabelecimento
ou restabelecimento de relação social, a prevenção ou a solução da
situação em causa”

A mediação social no contexto escolar é uma ferramenta socioeducativa
importante porque permite a formação de cidadãos conscientes, tendo em vista que a reflexão
produzida no processo de mediação do conflito colabora para pensar a realidade conflituosa, a
discriminação, a opressão, a exclusão e as violências em todas as suas manifestações. 170 A
educação para e pela cidadania começa na escola. 171
Pode ser considerada um processo de educação para paz uma vez que favorece
o reconhecimento e a análise crítica do conflito, pois entende-se que toda educação é um ato
de aproximação da realidade para transformá-la.
“Por isso mesmo a conscientização é o olhar mais crítico possível da
realidade, que a desvela para conhecê-la e para conhecer os mitos que
172
enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante”

Apesar de parecer novidade, a mediação de conflitos é utilizada de longa data,
em diversas culturas no mundo. Há relatos de seu emprego na cultura judaico-cristâ173e ainda
nos idos tempos de 3000 a.C na Grécia, no Egito, Assíria e Babilônia, como forma de solução
de conflitos entre as Cidades-Estados. 174 Na Roma, previam-se dois tipos de procedimento: o
que contava com a presença de um juiz (in iure) e outro em que se recorria a um árbitro ou
mediador (in iudicio) No ordenamento romano, a mediação era reconhecida como regra de
cortesia175
O propósito da mediação é permitir que se analise a situação sob os dois pontos
de vista, de forma a facilitar que as partes tomem consciência dos reais interesses envolvidos.
169
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Entre outras vantagens, a mediação è mais ágil do que o processo judicial e só não tem seu
uso indicado quando realmente for impossível a reaproximação das partes.
Não se pode confundir a mediação com a conciliação, pois nessa circunstancia,
há partes contrárias, que chegam a um acordo, enquanto naquela não há figuras adversárias;
apenas pontos de vista divergentes, cabendo cooperar para que as partes cheguem a um
resultado mutuamente aceitável176.
Mediação também não se confunde com arbitragem, eis que, na arbitragem, a
participação do árbitro é decisiva na disputa, ao passo que, na mediação, o papel do mediador
busca aproximar os interessados e demonstrar pontos de vista não observados no momento do
conflito. Ele atua como catalisador, que auxilia as partes a encontrar um acordo que atenda a
seus interesses.
Como ressaltado, na mediação, o intuito é reaproximar as partes em conflito,
buscando sua pacificação; o acordo é consequência da exposição das divergências e busca de
solução favorável a ambas as partes
Pela natureza dos meios alternativos de solução de conflitos, não se encontra
na legislação brasileira normatização precisa relativamente ao tema. Todavia, considerando
sua importância na pacificação de conflitos, a doutrina enuncia uma série de premissas,
essenciais, tais como: a dignidade da pessoa humana, a capacidade de decisão das partes, a
informalidade (opção pelo mecanismo mais adequado a alcançar a justiça em cada caso), a
participação de um terceiro imparcial e a não-competitividade. 177
Ressalte-se que, na legislação brasileira, não há qualquer obstáculo ao uso da
mediação; sua utilização até é sugerida no Preâmbulo da Constituição, ao dispor que o
objetivo do Estado Democrático de Direito é a harmonia social e a solução pacífica de
controvérsias. Atualmente, nos meios judiciários há um movimento favorável ã utilização de
meios alternativos ä solução de conflitos, como se verifica no Conselho Nacional de Justiça,
Supremo Tribunal Federal e diferentes tribunais de estados brasileiros.
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Os primeiros passos para criação de legislação favorável a mecanismos
alternativos de resolução de conflitos advêm da Constituição de 1988, quando, no Preâmbulo
da Carta Magna, estabeleceu-se o Estado Brasileiro está fundamentado e comprometido, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias.

Daí resultaran

diversas leis com que visam à solução pacífica de conflitos. Dentre outras, pode-se citar a Lei
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9099/95), a Lei 9307/96 (que consolidou a
arbitragem brasileira como uma das melhores do mundo). No entanto, essa lei tem sido alvo
de questionamentos importantes, que precisam ser removidos, assim como precisa estabelecer
a mediação como alternativa viável para a resolução de conflitos), Lei 9870 (mensalidades
escolares), Lei 10101/00 (Participação nos resultados das empresas) e Lei 10192/01 (Medidas
Econômicas ao Plano Real).
Esse panorama fez com que fossem incluídos os conceitos de mediação e
mediador como terceiro imparcial, no intuito de incluir a mediação em situações específicas.
É o caso da Lei das Mensalidades Escolares, que prevê a possibilidade de se utilizar um
mediador nas situações de conflitos entre pais ou associação de pais e alunos com as escolas,
em virtude de reajuste de mensalidades escolares. No entanto, a redação desse diploma legal
é deficiente e propicia certa confusão entre o que vem a ser mediação e métodos alternativos
de solução de conflitos, uma vez que prevê a possibilidade de acordo relativo a um valor fruto
da decisão de um mediador (situação essa que na verdade se caracteriza por ser a arbitragem).
Outro diploma legal que faz menção ao termo mediação e ao termo mediador,
sem definir o instituto é o que dispõe sobre a participação nos lucros e resultados da empresa
(Lei 10101/2000), e propicia a possibilidade de se utilizar de um mediador independente, nos
casos de negociação entre empregado e empregador.
Em termos de legislação no Brasil, também merece realce o Projeto de Lei
4827/98, proposta da Deputada Zulaiê Cobra, cujo texto estabeleceu uma definição de
mediação e elencou uma série de disposições a respeito. Em 2002, o Projeto de Lei em tela
foi aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados, sendo encaminhado ao Senado Federal
para a Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do Senador Pedro Simon, recebendo
o número PLC 94/2002.
Como parte do Pacote Republicano, após a Emenda Constitucional 45/2004
(“reforma do Judiciário”), o Governo encaminhou Projeto de Lei, elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Direito Processual, e em 2006, ao ser aprovado, e ficou como substitutivo do
original, prejudicando-o. Em 2011 houve parecer às emendas ou ao substitutivo do Senado,
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do Deputado Arthur Oliveira Maia, que sugeriu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos
do referido projeto quando esse dispõe que órgãos como a OAB, os Tribunais de Justiça e a
Defensoria Pública devem realizar a mediação em atividades das suas competências, uma vez
que pertenceriam à hierarquia administrativa de outros Poderes da República178. Após esse
parecer, o referido projeto encontra-se paralisado.
Paralelamente, encontra-se em trâmite o Projeto de Lei n.º 166/2010, que tem
por objetivo elaborar um novo Código de Processo Civil, cuja comissão de Juristas, então
presidida pelo Ministro Luiz Fux, confere relevo aos institutos da conciliação e da mediação.
O novo Código tem por objetivo tratar da mediação judicial, que não exclui a mediação prévia
ou a possibilidade de utilização de qualquer outro meio de solução de conflitos.
Em dezembro de 2010, foi editada pelo CNJ a Resolução n.º 125, que
implementa a política pública para a solução de conflitos, trazendo diversas regras
compatíveis com a mediação. Dentre outras medidas, a referida Resolução institui a Política
Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses (em anexo1?????????), cujo
objetivo é assegurar a todos o direito de solução de conflitos através de meios adequados à
sua natureza e peculiaridades, cabendo aos órgãos judiciários oferecer mecanismos como
mediação e conciliação, bem como devem prestar atendimento e orientação ao cidadão.
A referida Resolução estabelece que os Estados deverão possuir setores de
Mediação e Conciliação, cujos resultados comporão a um banco de dados nacionais. Prevê
ainda um programa permanente para capacitação de mediadores e para conciliadores, assim
como apresenta um Código de Ética a ser seguido por aqueles que desenvolvem as funções de
mediador e de conciliador.
Em setembro de 2012, procuradores estaduais e representantes da Advocacia
Geral da União criaram em Brasília o Foro Permanente de Mediação de Conflitos
Federativos. Inicialmente, estabeleceu-se que o grupo deve mapear os conflitos entre os entes
da federação e após isso, apresentar sugestões de soluções consensuais. Trata-se de iniciativa
do Ministro Gilmar Ferreira Mendes cuja coordenação será do Diretor da Câmara de
Conciliação e Arbitragem da AGU. A ideia surgiu pelo fato de o Ministro se deparar com um
excesso de conflitos federativos nos processos em trâmite no STF, sendo que, ao fazer exame
178

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=898764&filename=PSS+1+CCJC+
%3D%3E+PL+4827/1998, acesso em 13/04/2012

82

mais aprofundado, concluiu-se que os problemas seriam passíveis de resolução através de
meios alternativos de solução de conflitos.
O grupo teria a incumbência de realizar levantamentos e mapeamento de
conflitos entre os entes da federação, apresentar sugestões de soluções para os casos onde não
houver necessidade de intervenção do Poder Judiciário e para os casos em que deve-se buscar
o Judiciário, sugerir o encaminhamento nos casos em que não venha a ter possibilidade de
conciliação
Foram discutidos pelos Representantes da União e dos Estados aspectos dos
conflitos que atualmente envolvem os entes federativos. Um exemplo pode ser o pagamento
de dias de trabalho a um servidor federal cedido para o Estado do Rio de Janeiro após a sua
devolução para a União. Boa parte dos cinco mil conflitos federativos em trâmite no STF diz
respeito a questionamentos por parte de Estados da Federação da inclusão no Cadastro
Informativo dos Débitos não Quitados do Setor Público Federal.
Uma das principais atribuições do Foro Permanente será a busca de soluções
para reduzir a litigiosidade e trazer uma maior celeridade à solução de conflitos. Para tanto,
deve-se aprofundar a análise das partes e dos temas.
Por seu turno, a legislação brasileira deu largo passo na efetividade da
mediação, ao alterar a legislação processual e permitir a execução como título judicial de um
acordo extrajudicial homologado em juízo.
As principais características da mediação são a voluntariedade (o mediador é
indicado, ou aceito pelas partes envolvidas), a confidencialidade (as partes não têm
conhecimento exato das informações que o mediador possui, bem como os fatos revelados são
protegidos por sigilo), a flexibilidade (o mediador é livre para estabelecer as regras do
procedimento, em coerência com a peculiaridade de cada conflito e as características das
partes) e a participação ativa (a figura do mediador não é imprescindível à realização do
acordo, pois as partes podem alcançar a solução para de seus conflitos, sem interferência de
terceiros).
A vantagem da mediação é a iniciativa de reaproximar as pessoas e não apenas
reparar o dano porventura causado. Não se considera que tenha havido êxito em um processo
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em que, por exemplo, a parte tenha sido indenizada, se persistirem as divergências179. Muitas
vezes, soluções obtidas pela via do judiciário, onde há um ganhador e um perdedor, podem
acirrar os ânimos e agravar os desentendimentos.
Alguém pode questionar acerca da possibilidade jurídica de se aplicar o
método de solução alternativa de conflitos nas escolas, através da mediação, uma vez que
interpretação literal do Estatuto da Criança e do Adolescente pode levar o intérprete a
entender que a competência para dirimir os conflitos seria do Conselho Tutelar, do Ministério
Público ou da Vara da Infância e Juventude.
No entanto, sabe-se que a interpretação literal é a mais falha existente no
Direito e a mediação alcança a maior tutela no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é
resguardar o melhor interesse da criança e do adolescente e sua proteção integral. 180
Em todos os casos, por meio da mediação procura-se restabelecer o diálogo
entre as partes que devem restabelecer a comunicação, sendo que o papel do mediador é de
facilitar esse entendimento. Como se mencionou, dessa forma, evitam-se novas disputas
Além disso,
“faltam instrumentos ao judiciário para lidar com a esfera afetiva e
psicológica dos afetos e desejos e com a esfera psicossocial (papéis e
funções) dos vínculos desfeitos. Nesta sede é que a mediação pode dar
sua melhor contribuição, pois vem resgatar o indivíduo e suas
responsabilidades. Ajuda a entender o sentido dos direitos e deveres em
nível legal e sua tradução para a esfera das relações familiares. À medida
que estas ficam mais claras para as partes também se clarificam para o
Estado, assim como as responsabilidades deste para com os indivíduos As
pessoas, por meio da mediação, têm a oportunidade de distinguir o lado
emocional e o lado econômico da situação. A mediação serve para
diminuir o descompasso entre o nível jurídico da distribuição de direitos e
deveres, o nível sócio-psicológico dos papéis e funções, bem como o
desequilíbrio econômico e psicológico dos afetos. Contribuindo para a
conscientização do par, resta facilitada a execução dos acertos finais,
diminuindo a distância entre a sentença e o que é negociado entre as
partes”.181
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Ao se deparar com os conflitos, a escola precisa desenvolver ações de prevenção e
resolução, de forma a garantir que o ambiente escolar se torne harmonioso. A medida pautada
no diálogo e na mediação de conflitos passa a ser excelente forma de pacificação que oferece
aos envolvidos nova forma de entendimento e mútua compreensão, o que requer ajuda
especializada.
Nos Estados Unidos, tem-se notícia de diversos projetos que implementaram
programas de resolução de conflitos nas escolas. E o sucesso deles permitiu que crianças e
jovens aprendessem a buscar alternativas pacíficas e de colaboração para a solução dos
conflitos no contexto em que vivem, tanto no meio escolar, quanto familiar e na sociedade.
Dentre eles, destacam-se os seguintes:
O Children’s Creative Response to Conflict Program foi o primeiro programa
desenvolvido, em 1972, em Nova Iorque, que oferecia treinamento a crianças, no intuito de
evitar o emprego da violência, desenvolvendo uma comunidade capaz de estabelecer
comunicação aberta entre as crianças, auxiliando-as na compreensão dos sentimentos,
autoconfiança, pensar criativamente em meios e modos de prevenir e solucionar os conflitos.

No mesmo ano, pesquisadores da Universidade de Minnesota desenvolveram o
Teaching Students to Be Peacemakers Program, cuja relevância repousa no fato de ter sido
pioneiro na busca de solução de conflitos entre os estudantes. O propósito primordial é criar
uma relação positiva entre entre os estudantes, ensinando-os, por meio da controvérsia
acadêmica, a negociar e a mediar conflitos em seu meio.
Criado por pais e professores que desejavam promover a paz através da
educação, surgiu, em 1981, o Educators for Social Responsability (ESR) cujas atividades
consistiam em treinar professores nas técnicas de solução de conflitos.
Já o Conflict Resolution Resources for School and Youth é um dos mais
famosos programas americanos de resolução de conflitos e resulta da colaboração dos centros
de mediação comunitária e dos sistemas escolares. Fundado em 1982, pelo Community Board
Program of San Francisco, inspirou a maior parte dos demais programas de solução de
conflitos nos Estados Unidos e no Mundo.
Em 1984 foi fundada a National Association on Mediation in Education
(NAME) por um grupo de mediadores e ativistas comunitários que buscavam unir
experiências em programas de resolução de conflitos escolares, até que, em 1995, fundiu-se
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ao National Institute for Dispute Resolution (NIDR), criando o Conflict Resolution Education
Network (CREnet).
Além desses, merecem referencia os programas que se desenvolveram na
Universidade do Hawaii e o Mediation Project, desenvolvido pela National Association for
Mediation in Education da Universidade de Amherst, em Massachusetts.183
Atualmente, a Argentina é um dos países onde o tema da mediação foi melhor
desenvolvido.

Por mais de uma década é uma condição de procedibilidade das ações

judiciais; por consequência, houve redução de demandas levadas ao Judiciário argentino.
Trata-se de procedimento enraizado na cultura argentina, de tal forma que há, com
efetividade, a mediação escolar e comunitária, o que propicia redução de conflitos,
principalmente nas áreas mais carentes.
Em se tratando especificamente de mediação escolar, foi desenvolvido naquele
país o “Programa Nacional de Mediación Escolar”, constituído das seguintes fases184
A primeira fase é conhecida como diagnóstico de necessidades, que requer
levantamento e avaliação do contexto geográfico e social. Na segunda fase,promove-se a
sensibilização e estímulo às pessoas que serão afetadas pelo projeto. No intuito de facilitar a
integração e a implementação desse projeto, deve-se criar uma equipe de apoio, o que
corresponde a terceira fase do projeto, quando se promove a participação de docentes, demais
funcionários da escola, pais e alunos, os quais estabelecem e distribuem competências entre
si.
As competências podem ser distribuídas da seguinte forma: acompanhamento
do projeto, coordenação da equipe externa multidisciplinar de técnicos mediadores,
monitoramento e apoio em todas as fases do projeto, participação na capacitação de alunos
apoio aos mediadores, propostas de adequação necessárias para que o projeto seja
desenvolvido.
Após a distribuição de competências, cumpre promover atividades que
favoreçam a capacidade para lidar com o conflito, por meio de técnicas de mediação
favoráveis ao clima organizacional, uma vez que qualquer um pode-se utilizar das técnicas de
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mediação em outros elementos do contexto escolar. Visivelmente, há aqui uma alteração da
cultura institucional.
Posteriormente, passa-se à seleção de alunos para a formação de mediadores
que deve ser um grupo estável, com representantes de diversos gêneros e idades. Ultrapassada
essa etapa, com o objetivo de monitorar o projeto, equipe de técnicos (formada por
mediadores externos) e equipe de apoio deverão se reunir para coordenar em parceria a equipe
de alunos mediadores, monitoramento de reuniões periódicas e análise de problemas e
dificuldades encontrados enquanto da prática da mediação.
Finalmente, o projeto deve ser avaliado, para verificar a peridiocidade do
monitoramento, com o objetivo de se analisar o cumprimento das metas estabelecidas e os
aspectos que precisam ser aprimorados. Uma vez implementado o projeto e ultrapassado o
período de experiência, deve ser feita avaliação para que seja analisada a ocorrência de
mudança de comportamento e o grau de satisfação na resolução dos conflitos escolares.
A esse respeito, vale sublinhaar que, apesar de ainda não regulamentada, a
mediação conquista espaço em diversos locais, inclusive no âmbito do setor público, sempre
na intenção de diminuir as demandas judiciais, fortalecer a cidadania e promover a
pacificação social.
A Organização Não Governamental Viva Rio implementou o programa Balcão
de Direitos, com o propósito de incrementar o acesso de comunidades hipossuficientes à
justiça, promovendo inclusive a inclusão de moradores nas atividades185. Esse projeto já
interveio em casos de conciliação matrimonial, direito do consumidor, direitos da vizinhança.
Levando em conta o sucesso desse programa, o Governo Federal adotou-o como política
pública para todo o Brasil, cujas ferramentas privilegiam o aconselhamento jurídico e a
mediação de conflitos.
Inicialmente, por um bom tempo, o programa no Rio de Janeiro voltou suas
atenções para a divulgação de informações através da utilização de cartilhas, organização de
palestras e capacitação de moradores. Em 2001, o Balcão se tornou móvel e pode percorrer a
cidade ministrando palestras em diversos bairros. Posteriormente, surgiu o “Agente de
185
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Direitos” com o objetivo de formar lideranças comunitárias, curso esse que passava para os
seus alunos noções básicas de direito. O projeto chegou a ser interrompido no Rio de Janeiro
por falta de verbas, mas o sucesso anterior permitiu que fossem realizadas parcerias e que o
mesmo retomasse em comunidades carentes.
Do ponto de vista teórico, atualmente, identificam-se três escolas clássicas que
trazem as diferentes formas de trabalhar com a mediação: o Modelo Tradicional-Linear de
Harvard , o Modelo de Bush e Folger, o Modelo Circular-Narrativo de Sara Cobb .
O Modelo Tradicional-Linear de Harvard tem como base a mediação passiva,
quando não há a intervenção direta do mediador. Nesse caso, o mediador é apenas um
facilitador do diálogo entre as partes envolvidas e para tanto, utiliza-se de técnicas para
construção de um acordo. O referido modelo apresenta cinco estágios para desenvolver o
procedimento de mediação. Trata-se de um modelo que não leva em consideração o contexto
em que o conflito foi produzido, nem o fator relacional. O objetivo é diminuir a diferença
entre as partes, com o único objetivo de alcançar um acordo. Não há qualquer preocupação
com a transformação da relação das partes.
O primeiro estágio recebe o nome de contracting; é nessa fase que o mediador
entra em contato com os interessados, define as regras, parâmetros e limites do procedimento.
Nessa etapa, busca-se estabelecer confiança e segurança no resultado desse modelo. O estágio
seguinte recebe o nome de developing issues; é quando se identificam as questões
importantes. Nessa fase, o mediador funciona como mero ouvinte. No terceiro estágio, a
técnica recebe o nome de looping. O mediador faz diversas perguntas às partes e, de acordo
com as respostas, reformula a pergunta (rephrasing) ou a reapresenta em outro contexto
(reframing), de forma que o interessado efetivamente externe o seu propósito. O mediador
perguntar quantas vezes for necessário. A terceira fase é bastante lenta e requer muita
habilidade do mediador, pois pelo fato de as partes terem que refletir sobre a questão central,
há diversas discussões e desentendimentos. No entanto, pode-se analisar a atitude de cada
envolvido, o que facilita a utilização de técnicas para dirimir o conflito. O quarto estágio
recebe o nome de brainstorming, pois o mediador convoca as partes para que apresentem as
alternativas que considerem razoáveis para a solução do problema. Nesse momento, as partes
passam a conhecer a realidade do outro, pois são utilizadas as informações colhidas na fase do
looping. Abre-se a possibilidade de as partes oferecerem propostas coerentes as suas
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necessidades. Por fim, chega-se ao quinto e último estágio, que recebe o nome de drafting the
agrement, por ser o momento em que se lavra o termo, de acordo com as normas legais.
Esse modelo é o que mais se assemelha à nossa conciliação, uma vez que não
se abordam as questões de ordem subjetiva nem objetiva. O foco é centrado nas questões mais
aparentes dos conflitos e busca soluções práticas, privilegiando aquilo que as partes
apresentaram como solução mais adequada 186.
O Modelo Transformativo de Bush e Folger foi idealizado por Robert A.
Barush Bush e por Joseph F. Folger e tem por objetivo colocar o acordo apenas como
possibilidade e não como principal objetivo, ao contrário do que propõe o modelo
anteriormente analisado. Pelo fato de contemplar os interesses e necessidades das partes, não
visa exclusivamente à composição do conflito.
Centra-se na relação interpessoal, com fundamento em uma concepção de
causalidade circular do conflito, que pode levar à retroalimentação. O objetivo é estabelecer
mudança nas relações entre as pessoas, tendo em vista que elas descobrem suas
responsabilidades, habilidades e reconhecem que o outro também é parte do conflito.
O uso desse modelo permite que sejam refeitos os laços eventualmente
rompidos e tem como consequência necessária a obtenção do acordo entre as partes. O
mediador, nesse modelo, não intervém diretamente, apenas se utiliza de técnicas de
negociação para facilitar o diálogo entre as partes, que constroem a decisão com autonomia.
Dar poder às partes é a principal característica desse modelo para a solução do conflito.
O conflito, no caso, é trabalhado em todos os aspectos: emocional, afetivo,
financeiro, psicológico e legal; o ideal é que se constitua uma comissão transdisciplinar para
se trabalhar o conflito.
Por fim, tem-se o modelo de Sarah Cobb, em que se trata a comunicação como
um todo, focalizando-se os elementos verbais e não-verbais (conteúdo e elementos corporais,
gestuais, etc), mas nesse caso, as partes não podem comunicar-se diretamente. Nesse modelo,
privilegia-se a reflexão de forma a mudar o significado da história e do conflito, para que as
partes estabeleçam uma interatividade diferente, mudem o discurso e consigam alcançar um
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Não se pode estabelecer qual dos três modelos apresentados é melhor, pois é
preciso analisar cada situação para aferir de acordo com o binômio necessidade/ adequação.
Dessa análise, pode-se dizer que o Modelo Tradicional de Harvard parece mais adequado para
conflitos em áreas empresariais. Já o Modelo Transformativo é mais indicado para situações
onde os conflitos estejam calcados em relações interpessoais. Por estar centrado tanto nas
relações quanto nos acordos, o Modelo Circular-Narrativo é o mais abrangente e sua
aplicabilidade é adequada a ambas as relações.

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo criou o Projeto Professor
Mediador Escolar, dentro do programa denominado Sistema de proteção escolar, com o
objetivo de prevenir o bullying nas escolas.

Trata-se de um conjunto de ações sob a

coordenação da Secretaria da Educação, voltado a promover um ambiente na escola saudável
e seguro, que permita a socialização dos alunos, através da prevenção de conflitos, do
estímulo à participação deles e da valorização do papel pedagógico da equipe da escola. São
ações que reafirmam a escola como espaço privilegiado para construir a cidadania
participativa e o pleno desenvolvimento humano.
Entre as principais ações deste projeto, destaca-se o registro de ocorrências
escolares (ROE), que se trata de uma ferramenta on line, por meio do qual os diretores da
escola fazem registro de ocorrência de cunho disciplinar, no intento de mapear diagnosticar
situações que tragam insegurança e indisciplina que afetaa a rotina das escolas da rede púbica
estadual. As informações registradas no ROE são monitoradas pela Secretaria de Educação e
propiciam o desencadeamento de ações de suporte técnico às escolas que enfrentam situações
de maior vulnerabilidade.187
Há também as normas gerais de conduta escolar, reunidas em publicação
distribuída para a rede estadual de ensino no ano de 2009, no intuito de oferecer diretrizes
para padronizar condutas que devem ser inibidas na escola, assim como as sanções a serem
aplicadas.
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No Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania, igualmente
distribuído a todas as escolas estaduais, há diretrizes voltadas a padronizar os procedimentos
que tenham medidas integradas voltadas à resolução de conflitos no ambiente escolar.
Nesse programa, cumpre realçar o projeto Professor Mediador Escolar e
Comunitário (PMEC), em que se escolhe um

professor para acompanhar o aluno na

convivência com os demais e, através desse acompanhamento, desenvolve-se projeto
pedagógico para ampliar fatores de proteção daquela comunidade escolar.
Na prática, há aproximadamente 2.300 professores mediadores escolares e
comunitários em todo Estado de São Paulo, os quais são preparados pela Escola de Formação
e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza”, mediante curso sobre
Mediação Escolar e Comunitária.
No mesmo pacote de medidas, foi assinado, em março de 2012, um acordo de
cooperação entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Secretaria de Educação,
com o objetivo de difundir entre os educadores da rede estadual de ensino as práticas
preventivas, de forma a aprimorar a proteção à comunidade. Estão previstas capacitações e
conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos e
Justiça Restaurativa.
Em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, para solucionar um furto
ocorrido no interior de uma escola, a direção propôs uma reunião com a família da vitima e a
família do acusado, visando à solução do problema. Além de participarem do evento os
responsáveis pelo jovem, os responsáveis pela vítima e professores da escola, um promotor de
Justiça. No diálogo, as partes relataram sua versão do ocorrido, os participantes procuraram
identificar o motivo pelo qual a infração ocorreu e medidas para evitar que o incidente ocorra
novamente.

Por fim, chegou-se a um denominador comum, decidindo propiciar nova

oportunidade de recuperação ao infrator.
O mencionado projeto vem sendo implantado em escolas de São Caetano do
Sul, nas escolas públicas, para crianças do segundo segmento do ensino fundamental, uma vez
que, depois de levantamento realizado, concluiu-se que esse público seria mais vulnerável à
violência, evasão da escola e alto índice de atendimento do Conselho Tutelar. A estrutura
prevê um comitê gestor, responsável pelas reuniões para que se resolvam os conflitos,
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incluindo a presença de um juiz de Direito, de membros do Ministério Público, da Secretaria
de Educação, da Diretoria Regional de Ensino, do Conselho Municipal de Direitos da Criança
e do Adolescente, do Conselho Tutelar e necessariamente, a presença da direção da escola.

O objetivo das reuniões é solucionar conflitos que envolvam crianças e
adolescentes na escola, nas redondezas ou em bairros mais violentos. Essas reuniões, também
chamadas de Câmaras Restaurativas, têm o acompanhamento de um mediador (professor ou
aluno), e conta com a presença dos envolvidos e seus familiares.
Desde que aceitas por ambas as partes, as câmaras restaurativas podem ser
convocadas para solucionar questões mais simples, como o caso de trocas de ofensas entre
alunos ou fatos mais violentos, como agressões físicas, estupro e roubos. Uma vez havido o
conflito leva-se a questão ao conhecimento Promotor de Justiça, que avalia a possibilidade de
instalação da Câmara Restaurativa.
Em um primeiro momento, os jovens relatam o que ocorreu, cada um sob seu
ponto de vista. Após, cada participante procura refletir sobre o que ocorreu, promovendo-se a
reparação do dano quando possível e verifica-se a necessidade de prestação de algum serviço
à comunidade, quando então é firmado um compromisso, redigido, assinado e finalmente
enviado à Justiça.
Apesar de o projeto ainda estar em fase embrionária, já foi possível a promoção
de dez câmaras restaurativas, com acordos em casos de bullying, agressões físicas e furtos. O
projeto também tem por objetivo atuar sobre gangues que atuam nas portas de escolas.
O objetivo da Justiça Restaurativa é minimizar o dano sofrido pela vítima, bem
como trabalhar para que o autor do fato não venha novamente a praticar a infração. Cuida-se
de um sistema que teve implantação inicialmente na Nova Zelândia e tem projetos – pilotos
no Canadá, África do Sul, Austrália e em alguns países da Europa Ocidental188.
No Município do Rio de Janeiro, em agosto de 2011, alunos e educadores de
escolas começaram a fazer parte de um projeto, que se propõe a solucionar os conflitos em
ambiente escolar, com a mesma finalidade do projeto de São Paulo supra citado; ou seja,
trabalhar com a Justiça Restaurativa, debatendo a melhor forma de solucionar o conflito. A
equipe do Rio de Janeiro conta com profissionais de diversas áreas, como professores,
assistentes sociais, psicólogos, que promovem o que chamam de “círculos restaurativos”,
188
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sempre que se depara com situações de conflito dentro das instituições e buscam através dessa
ferramenta soluções alternativas às medidas punitivas 189.
Em paralelo a esse programa, a atual Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Rio de Janeiro, a Desembargadora Leila Mariano recebeu menção honrosa no IX
Prêmio Innovare, no ano de 2012. A prática premiada foi a Mediação Escolar e recebeu a
homenagem na categoria Tribunal. O programa em comento, denominado Projeto Mediação
Escolar,190 foi idealizado a partir do drama ocorrido na escola Tasso da Silveira, em
Realengo, Rio de Janeiro, onde um ex aluno que alegava ter sofrido bullying nas
dependências da escola, matou onze alunos e deixou mais treze feridos.
O projeto destina-se a resgatar o modelo desejável de convivência e inclui
técnicas de prevenção e neutralização dos efeitos do bullying escolar. Subsidiariamente,
objetiva reduzir os níveis de litigiosidade que chegam aa Judiciário, uma vez que irá mediar e
resolver os conflitos que acabariam no Judiciário.
O programa teve início com a capacitação de docentes do Colégio São Bento,
os quais. após o curso, dedicaram-se a aprofundamento dos estudos para a viabilidade da
introdução dos procedimentos de mediação, sendo o projeto aprovado com formação de
professores e depois dos alunos.
Posteriormente o Colégio Federal Pedro II aderiu ao projeto, que tem como
previsão as seguintes fases:
a) Seleção de instrutores capacitados para a mediação escolar
b) As pessoas indicadas pela instituição de ensino, pais, professores e alunos
são submetidos ao Curso de Mediação específico para o ambiente escolar
c) Reserva-se um espaço dentro da própria escola, que se destina às sessões de
mediação
d) Os mediadores do Tribunal de Justiça, que são voluntários, acompanham
os primeiros procedimentos e supervisionam os mediadores escolares.
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O Programa coloca o Judiciário fluminense na vanguarda na proteção dos
direitos fundamentais, pois protege o indivíduo desde o início de sua formação, colabora na
construção da cidadania.
Com ênfase a prevenir o conflito, sempre que for percebido, em qualquer setor
da instituição de ensino, a existência de qualquer desentendimento, o mediador se apresenta e
se oferece para a solução da controvérsia. Os envolvidos são ouvidos em local previamente
designado e informados da existência de imparcialidade e confidencialidade do procedimento.
Uma vez alcançada a solução, o mediador resguarda o teor da conversa e do resultado,
comunicando o resultado do procedimento apenas para controle estatístico.
Já no Ceará, o Instituto de Mediação e Arbitragem do Ceará – IMAC
promoveu um curso para pais, alunos, professores e outros envolvidos sobre mediação de
conflitos na escola com o objetivo de reduzir a violência na escola. A intenção é somar forças
para enfrentar a violência através da mediação feita pelos próprios alunos da escola, que
seriam acompanhados por mediadores da comunidade. A esse respeito, são elucidativas as
informações transcritas a seguir:191
A missão da escola, conforme o diretor e professor Carlos Magno Sales
Pinheiro, é educar para a vida e formar cidadãos. Sua realização só é
possível à medida que forem criados espaços, oportunidades, projetos e
atividades, através dos quais os alunos “aprendam a dialogar, a respeitar o
outro, a negociar conflitos, a conviver com as diferenças, a trabalhar em
grupo, a controlar os impulsos agressivos”, dentre outras habilidades
sociais192

Em termos genéricos os projetos se subdividem em oito etapas: mapeamento
de conflitos (com identificação das características e particularidades da escola, para
reconhecimento do local onde se desenvolverá o trabalho;,aplicação de questionário à
comunidade escolar; planejamento da ação ( que inclui a elaboração de cronograma do
projeto, com especificação de etapas, metas e temas/problemas prioritários e o início das
discussões acerca da criação do Núcleo de Mediação da Escola); sensibilização (criação de
ambiente propício à realização da proposta da mediação); inscrição e seleção de mediadores;
preparação (conhecimentos teóricos e práticos para atuar como mediadores na escola); prática
da mediação e monitoramento (enfrentamento de situações reais de conflito e respectivo
acompanhamento) e, por fim, a avaliação (onde erros, acertos, dificuldades são apreciados).
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No Distrito Federal, o projeto tem como objetivo geral formar estudantes,
professores, demais funcionários da escola, familiares dos alunos na mediação de conflitos no
contexto escolar, sob a ótica da mediação social, como prática cidadã junto às escolas da rede
pública. Especificamente, o projeto visa ao estudo de textos que versem sobre mediação
social, conflitos e violências no contexto escolar, estimulando o pensamento crítico acerca de
temas como; práticas socioeducativas pautadas na Cultura de Paz, direitos humanos, justiça,
democracia e cidadania; mobilização dos diferentes segmentos da sociedade para incorporar a
prática da mediação como instrumento de diálogo, participação e de transformação pessoal e
social; supervisão e acompanhamento dos alunos formados em mediação social nas atividades
teóricas e práticas a serem desenvolvidas junto aos novos participantes; e finalmente, difundir
as experiências da mediação escolar junto à rede de ensino.
Uma das principais ações do projeto orienta-se para criar rede de proteção
social entre a escola, a família e a comunidade e promover os direitos de cidadania.
O projeto busca ampliar a influencia da mediação no sentido de melhorar as
relações sociais na escola, na comunidade e nas famílias, propiciando maior participação dos
mediadores na gestão do cotidiano da escola, abrindo canais de diálogo entre atores sociais da
escola e da comunidade; compreender melhor os valores trazidos à baila na mediação social
tais como cultura de paz, direitos humanos, justiça e cidadania, reduzir a violência na escola,
na comunidade e nos lares daqueles que são atendidos pelo projeto, além de estimular a
multiplicação do projeto, através da contínua preparação de mediadores.
Como se pode depreender do exposto, em se tratando de atitudes de bullying na
escola, rebeldia e agressão, inicialmente, fazem--se necessárias mudanças paradigmáticas na
gestão e no planejamento do currículo da escola, contemplando o conceito de educação, em
sua perspectiva mais ampla, que extrapola a mera transmissão de conteúdos.
Isso porque, manter o método tradicional de solução de conflitos por parte do
educador, ainda que ele assuma atitude de auxílio, de longa data, sabe-se que crianças e
adolescentes, por se encontrarem em fase peculiar do desenvolvimento humano, necessitam
de um ambiente de estímulo e de participação dinâmica na consecução dos objetivos do
processo educativo.
Nessa linha de pensamento, no caso da indisciplina e conflitos no ambiente
escolar, as medidas punitivas, de per si, revelam-se insuficientes para solucionar o problema.
Aos educadores, aqui incluídos os atores da unidade escolar e da família, entre outros, cumpre
investigar os determinantes de comportamentos inadequados, o que é crucial para a
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formulação de um projeto capaz de levar à efetiva modificação de hábitos, atitudes e
comportamentos, como demanda o verdadeiro processo educativo.
Nesse sentido, como demonstrado, o envolvimento de docentes e de toda a
comunidade escolar (que inclui a família) em iniciativas de mediação escolar são essenciais
para novo e mais efetiva tratamento dos conflitos. Em síntese, faz-se premente a criação de
um ambiente em que se privilegie o compromisso e responsabilidade de todos, o respeito,
cooperação e, em consequência, uma atuação responsável.

O essencial nessa mudança de postura é negociar, dialogar e demonstrar, que
antes de penalizar ou somente penalizar, deve-se compreender. A punição, por vezes,
necessária no processo educativo de modificação comportamental, por si, na falta de outras
medidas, apenas exclui, segrega e rotula, sem a devida reparação com corresponsabilidade.

O processo sugerido de mediação escolar é fundamental para assegurar a
liberdade e o respeito ao outro, sem que haja simples imposição de autoridade, nos velhos
moldes do autoritarismo, calcado apenas em luta pelo poder. Por certo, os conflitos existentes
no espaço da escola (em outros ambientes), por certo, não podem ser banalizados. Porém,
esse enfrentamento será melhor encaminhado, caso se disponha sistematicamente de
mediadores, devidamente preparados para atuar prontamente no incentivo, motivação, e
direcionamento do processo com finalidade pedagógica; portanto preventiva dos conflitos e
disputas, com predomínio do respeito, da solidariedade e da imparcialidade. Na mediação
todos devem ganhar.

Como já comprovado por estudiosos do tema, a mediação escolar é uma
construção cultural, que opera na contramão de uma prática social arraigada... Por essa razão,
não pode ser estabelecida na escola por um professor isoladamente, mas por meio do diálogo
e capacitação de todos na comunidade escolar. O trabalho deve ser desenvolvido em equipe.
Todos, sem exceção precisam estar convencidos de que a mediação deixa de ser uma teoria
para transformar-se em nova prática do diálogo no convívio cotidiano. Em síntese, todos
devem estar comprometidos para implementar medidas dialogais, dirigidas a construir
soluções adequadas àquele contexto.

Como referido, o que se deseja é que, mediante a conciliação, as pessoas
envolvidas sintam-se satisfeitas após fazerem concessões recíprocas. Não se pode olvidar que
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o mediador deve ter a sensibilidade e compreensão de que ao lidar com os conflitos, depara-se
com emoções, sentimentos que afetam integralmente o indivíduo e que não se restringem ao
plano da racionalidade. Por isso, é tão importante que os envolvidos falem o que estão
sentindo, exponham seus sentimentos de maneira franca e espontânea. Trata-se de processo
complexo, que requer do mediador e das partes envolvidas, capacidade de escutar, permitir
que o outro fale, se expresse, sendo essa postura essencial para que haja a cooperação e a
corresponsabilidade das partes e, acima de tudo a capacidade de colocar-se no lugar do outro;
a empatia.
Por todo o exposto, a mediação é um desafio para a educação institucional na
cultura brasileira. Mas, a causa é nobre e precisa ser perseguida com afinco, principalmente
quando se considera que, no direito brasileiro, o melhor interesse de crianças e adolescentes é
valor inarredável...
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CONCLUSÃO

No que tange à história sociocultural e ideológica da violência, os dados
indicam que, não obstante opiniões e suposições veiculadas diuturnamente, o fenômeno da
violência não é característica peculiar da contemporaneidade, eis que tem raízes históricas,
evidenciadas por práticas de torturas e outras manifestações, não raro, escamoteadas por
motivações de natureza ideológica e socialmente excludentes.
Como se demonstrou, a história indica que estigmas, preconceitos e
discriminações alcançaram alguns grupos da sociedade, no que se relaciona com punições,
como ocorreu com índios, negros escravos, entre outros, atualmente designados como
minorias. É nesse ponto que se podem encontrar as raízes culturais e ideológicas da violência
que se espraia age os dias de hoje.
Todavia, com o transcurso do tempo e, diante de evidencias de que o modelo
persecutório não produz os efeitos desejados, em termos de segurança e recuperação de
apenados, bem como na esteira da Constituição da República, amplos segmentos da doutrina e
da jurisprudência, além da legislação infraconstitucional, evoluíram no sentido da
constitucionalização do processo penal, com ênfase nas garantias e no reconhecimento do
potencial da aplicação da justiça restaurativa, no espectro dos meios alternativos de solução
de conflitos.
Quanto a crianças e adolescentes na trajetória da sociedade, o estudo permite
concluir que o próprio conceito de infância, e, portanto, seus direitos de proteção, evoluíram
culturalmente, do tratamento de adulto em miniatura, ao que se considera como sujeito de
direitos, com personalidade em formação e desenvolvimento, merecendo ampla tutela do
Estado, da família e de toda a sociedade.
Sob outro ângulo de análise, a rigor, há indicações de que, na atualidade, há
maior visibilidade da violência, seja em função da atuação mais eficiente dos meios de
comunicação de massa, ou da maior frequência de denúncias da sociedade perante os órgãos
repressivos, ou ainda da banalização do uso de entorpecentes por determinados segmentos da
sociedade.
Quanto à violência no ambiente escolar, pode-se supor que o problema faz
parte da história desses estabelecimentos e da história das relações entre crianças e
adolescentes, marcadas por preconceitos e agressões, contra aqueles que, por diversos
indicadores, se afastam do padrão tido culturalmente como “normal”, seja o gordinho, o que
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usa óculos, o homossexual ou, simplesmente, o pobre... Como aludido, trata-se de reflexo de
discriminação de ordem cultural/ideológica, quando diferenças são transformadas em motivos
de exclusão social, como demonstram de longa data estudos de antropólogos.
Na atualidade, o que se constata é que o problema alcança nova e inaceitável
fisionomia, evidente por meio de agressões de alunos contra docentes e outras autoridades,
contra alguns de seus colegas e até de pais/responsáveis em relação aos atores educacionais
presentes nos estabelecimentos de ensino.
Outro aspecto característico do cotidiano atual é a maior resistência das vítimas
ou de seus responsáveis, até mesmo devido à maior consciência de direitos de cidadania, que
reprova preconceitos e discriminação.
Especificamente, os resultados da investigação sugerem que o bullying
praticado em estabelecimentos educacionais, seja de parte de professor(es) em relação ao
aluno, entre alunos, ou do aluno em relação ao professor constitui flagrante atentado à
dignidade humana, pois se caracteriza como violência contra a liberdade, a intimidade, a
privacidade, a integridade física e psíquica, todos atributos inerentes à pessoa.
Sem sombra de dúvidas, essa prática no âmbito escolar representa notória
violação à dignidade da pessoa humana, pois ofendedireitos e garantias fundamentais
garantidos pela Constituição.
Sob essa premissa, obtém reforço alentado a conclusão de que toda e qualquer
relação deve ser pautada na obediência ao fundamento constitucional da dignidade humana, e,
portanto, guarda dever de observância aos direitos da personalidade, que compreendem
atributos imanentes a todo ser humano, na esteira de valores inalienáveis e intransferíveis.
Nessa linha argumentativa, os direitos da personalidade estão intimamente
relacionados com o princípio da dignidade humana, consagrado pela Constituição Federal
como fundamento do Estado Democrático de Direito. Por seu turno, o Código Civil de 2002
propiciou enfoque especial os direitos da personalidade, e reservou artigos especiais para a
sua observância, como se verifica nos artigos 11 e 12.
Por certo, o legislador objetivou estabelecer um grau de proteção à dignidade e
à personalidade de toda e qualquer pessoa, e para tanto, impôs um dever de não se lesar a
personalidade e a dignidade de outrem, sob pena de reparação dos danos efetivamente
causados, sejam eles de natureza moral ou material.
Não se pode esquecer que, apesar de o Código Civil estabelecer as normas
supracitadas, o legislador constituinte já havia disposto no art.5º, inciso X da Carta Magna de
1988 o seguinte: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
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pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.”
O problema adquire dimensões mais importantes, quando se constata que, na
relação firmada na escola é mais comum a violência psicológica ou moral, expressa mediante
comentários depreciativos, preconceituosos e indecorosos, gestos de descaso e indiferença.
Adicionalmente, na vida moderna, o agressor vale-se corriqueiramente da internet, como
ferramenta ou instrumento de agressão (prática da cyberviolência,) com publicação de fotos
sem autorização, montagens, caricaturas, comentários pejorativos e injuriosos.
Não é redundante concluir que qualquer tipo de violência (psicológica ou
física), atinge frontalmente a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem do agredido, além
da integridade psíquica e física, acarretando consequências não raro irreparáveis na esfera
pessoal e profissional, com danos de natureza psicológica que desencadeiam problemas
físicos (distúrbios psicossomáticos), como cefaléias, problemas digestivos, distúrbio
hormonal, insônia, estresse, depressão e até mesmo desinteresse para o aprendizado, entre
muitos outros...
Nessa linha de análise, os resultados da pesquisa levam à conclusão de que
pais/responsáveis podem ser responsabilizados civilmente, quanto ao bullying praticado por
seus filhos. O mesmo ocorre, em caso de omissão de responsáveis pelos educandários e
docentes, na garantia dos direitos de crianças e adolescentes à proteção, quando se encontram
no ambiente escolar.
Alargando a abrangência do olhar para uma visão prospectiva de prevenção e
tratamento do grave problema do bullying no espaço educacional, as fontes consultadas
indicam que a simples penalização dos agressores, via de regra, mediante seu afastamento da
escola, não tem produzido os efeitos desejados.
Sob esse enfoque, parece mais indicado que se considerem os meios
alternativos de solução de conflitos como possibilidade a ser implementada no cotidiano dos
estabelecimentos de ensino.
Como demonstrado, há fundamentos legais, jurisprudenciais e doutrinários
para essas medidas, potencialmente mais produtivas, no intento de levar a efeito os propósitos
da educação, segundo vertente integral e não somente de transmissão de conhecimentos. Por
certo, essa providencia requer efetiva mudança cultural e de paradigma no que tange à
responsabilidade da sociedade em relação às novas gerações.
É digno de menção que, guardando coerência com orientações do Conselho
Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores e Estaduais, entre outros órgãos e instituições,
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há iniciativas em diferentes Estados e municípios brasileiros, voltadas à inclusão de membros
da comunidade escolar no planejamento escolar, desde o diagnóstico de necessidades e
prioridades, metas e objetivos a perseguir, seleção e preparação sistemática de mediadores e
acompanhamento e avaliação da implementação dos projetos. Por certo, é por esse caminho
que se tornará possível prevenir e enfrentar problemas como o bullying, incrementando a
qualidade da formação propiciada a crianças e adolescentes em nosso país.
Espera-se que no futuro tais iniciativas sejam avaliadas, mediante investigações
sistemáticas e veiculadas como horizonte de possibilidades de avanços concretos na prática
educativa, responsabilidade que a vigente Constituição da República atribui à família, ao
Estado e à comunidade.
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