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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre o “bullying” e os direitos da 

personalidade, bem como o dever de implementação da cultura da paz nas escolas, a partir da 

lei 13.663/2018. Considera-se, pelo método hipotético-dedutivo, as lesões aos múltiplos 

aspectos da personalidade e a atuação do Direito na tutela e proteção do indivíduo, com fulcro 

na dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, aborda-se, inicialmente, a violência escolar e 

sua consequente lesão aos direitos da personalidade, desde a integridade psicofísica até a vida, 

em sua acepção integral. Atenta-se, na sequência, à chamada cultura da paz, notoriamente 

ampla e fragmentada, e à atuação do Direito para proteção dos indivíduos, que abrange não só 

a repressão e a reparação de danos, mas também a prevenção da violência. No tocante à 

prevenção, por fim, abordam-se as políticas públicas, principalmente as voltadas ao aspecto 

educacional, para sanar a violência escolar enquanto problema público e para realizar os 

direitos da personalidade dos educandos. Dentre estas, enfatiza-se a mediação escolar e a 

justiça restaurativa escolar, enquanto mecanismos adequados à efetivação dos direitos da 

personalidade. 

 

Palavras-chave: “Bullying”. Direitos da Personalidade. Cultura da Paz. Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the relationship between bullying and personality rights, as well as 

the duty to implement the culture of peace in schools, brought out by the law 13.663 / 2018. 

The hypothetical-deductive method is used to consider injuries to multiple aspects of 

personality and the performance of the law in the guardianship and protection of the 

individual, focusing on the dignity of the human person. In this sense, the school violence is 

initially approached and its consequent damage to personality rights, since psychophysical 

integrity to life, in its full meaning. After that, attention is drawn to the notoriously broad and 

fragmented culture of peace, and to the action of the Law for the Protection of Individuals, 

which covers not only the repression and reparation of harm, but also the prevention of 

violence. Finally, regarding to prevention, public policies are addressed, especially those 

aiming at the educational aspect, to treat school violence as a public problem and to realize 

the rights of the students' personality. Among these, emphasis is placed on school mediation 

and restorative school justice, as adequate mechanisms for the realization of personality 

rights. 

 

Keywords: Bullying. Personality rights. Culture of Peace. Public Policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, realizado no âmbito do Programa de Mestrado em Ciências 

Jurídicas do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, versa sobre a violência 

escolar, especialmente o bullying, e a decorrente violação aos direitos da personalidade dos 

educandos e, nesse sentido, adequa-se ao programa, cuja linha de pesquisa direciona-se aos 

chamados direitos da personalidade. Alocado na Linha 2 do Programa (Instrumentos de 

efetivação dos direitos da personalidade), a dissertação direciona-se à perscrutação de uma 

proposta adequada à efetivação dos direitos da personalidade das crianças e adolescentes 

vítimas de bullying escolar, dando-se ênfase a políticas públicas nesse sentido, como a 

mediação escolar e a justiça restaurativa escolar, ambas em consonância com o proposto pela 

denominada cultura da paz.  

O objetivo central da presente pesquisa será de analisar os aspectos controvertidos do 

fenômeno social da violência escolar e da atuação do Direito na tutela e proteção dos direitos 

da personalidade e a efetividade da cultura da paz como instrumento de garantia e efetivação 

dos direitos inerentes ao ser humano.  

Quanto à violência escolar, o bullying, também conhecido como intimidação 

sistemática, é um comportamento que vem sido estudado recentemente, especialmente pelo 

seu agravamento diante de novas tecnologias de informação. Não se discute mais tão somente 

a responsabilidade civil, no campo do Direito Privado, mas também a responsabilidade social 

dos atores sociais enunciados no art. 205 da Constituição Federal (Estado, família e 

sociedade), cujo dever é evitar que a conduta ocorra. Cumpre destacar que quando se fala do 

Estado, está-se mencionando as instituições sociais, dentre elas a escola. 

A partir da lei 13.185/2015, definiu-se o termo “bullying” em suas diferentes 

representações. Segundo o artigo inaugural da referida lei, a conduta é perpetrada diante de 

comportamentos violentos, intencionais e repetitivos.  

Em 2018, um dos inúmeros projetos legislativos que diziam respeito sobre o tema, o 

projeto 5.826/2016, proposto na Câmara dos Deputados pela então deputada Keiko Ota, do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), deu origem à lei 13.663/2018. Esta promoveu uma 

alteração no artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o acréscimo 

dos incisos IX e X, de modo que o referido artigo passou a constar assim: 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
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I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 

caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da escola;             (Redação dada pela Lei 

nº 12.013, de 2009) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos 

que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual 

permitido em lei.             (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que 

apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual 

permitido em lei;                 (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019) 

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate 

a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), 

no âmbito das escolas;                (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018) 

X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas 

escolas.                (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018) 

 

Esse programa de prevenção, conscientização e combate ao bullying, e a respectiva 

alteração da LDB, está vinculado à proposta de educação para a paz, tendo em vista o 

entendimento de que a instituição escolar é o local privilegiado para que se desenvolvam 

políticas e ações em relação a diversas questões sociais, inclusive a violência.  

Lastreada na dignidade da pessoa humana, princípio do Estado Democrático de Direito 

e paradigma do ordenamento jurídico pátrio, a normativa considera a imprescindibilidade da 

educação para a promoção da vida digna ao cidadão, tendo em vista sua repercussão na 

formação da personalidade do indivíduo e na apreensão e internalização de valores 

fundamentais à vida em sociedade.  

Afinal, entende-se a necessidade de reconstruir as relações humanas, a partir de regras 

e valores universais, diante da proeminência dos direitos humanos, especialmente em 

documentos internacionais, e de sua relação de indivisibilidade com a paz.  
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 Quanto à metodologia, utilizou-se o método hipotético-dedutivo, consistente na 

formulação de hipóteses para posterior verificação ou refutação, a partir de extensa revisão 

bibliográfica sobre os temas centrais: bullying e cultura da paz. Quanto à literatura utilizada, 

recorreu-se a livros, artigos científicos, dissertações e teses, além de documentos nacionais e 

internacionais.  

Realizou-se a pesquisa com o fito de compreender a questão da violência e seus 

aspectos controvertidos, principalmente no ambiente escolar, e as respostas do Direito frente 

ao problema, quer por institutos jurídicos, quer pela implementação de políticas públicas. 

Buscar-se-á o falseamento ou a corroboração da hipótese de que a promoção da cultura da paz 

pelas instituições de ensino está fundamentada em diretrizes político-econômicas 

internacionais e em teorias que supõem a escola como agente social garantidor e promotor de 

direitos. Afinal, intentar-se-á avaliar se a atuação do Direito, com a formulação de legislações, 

como a lei 13.663/2018, é um efetivo instrumento de garantia e promoção dos direitos da 

personalidade.  

Assim, inicialmente, buscar-se-á delinear a conexão do bullying com os direitos da 

personalidade, de tal modo que, no primeiro capítulo da dissertação, perscrutar-se-ão as atuais 

acepções sobre a violência escolar, também denominada de bullying ou intimidação 

sistemática, buscando conceituar – conforme a doutrina renomada sobre o tema e o disposto 

nas legislações que versam sobre o mesmo – e contextualizar o fenômeno – suas formas, 

tipologias, principais causas e consequências e, principalmente, os direitos da personalidade 

afetados, direta ou indiretamente, pela violência escolar.  

Será considerada, ainda, a violação aos direitos da personalidade e da dignidade da 

pessoa humana, enfatizando os clássicos direitos da personalidade, como vida e integridade 

psicofísica, mas também o direito à educação como direito da personalidade, visto que 

imprescindível na formação do ser humano.  

Em seguida, diante do contexto de violência escolar (bullying), da violação dos 

direitos da personalidade dos educandos e do papel do direito como regulador social, será 

analisado o tratamento jurídico sobre o tema, especialmente diante da adesão internacional e 

nacional da chamada “cultura da paz” e da “educação para a paz”, como instrumentos de 

resolução dos conflitos escolares.  

Nesse sentido, será essencial compreender o alcance e as limitações da cultura da paz, 

suas diretrizes nacionais e internacionais, bem como o quadro regulatório brasileiro pós-1988, 



13 
 

tendo em vista a alteração paradigmática quanto à reparação e à prevenção dos danos de 

quaisquer espécies.  

Assim, no segundo capítulo, serão averiguados os principais conceitos tanto da cultura 

da paz quanto da educação para a paz, buscando compreender seu alcance e suas limitações 

dentro das principais escolas teóricas, chamadas de “tradições”, quais sejam a tradição da 

UNESCO e as tradições críticas, de Johan Galtung, Paulo Freire e Jürgen Habermas.  

Avaliar-se-ão, também, as políticas públicas estruturadas por meio das leis 

13.185/2015, paradigma nacional na compreensão do bullying, por ela denominado de 

intimidação sistemática, e na determinação de diretrizes para sua prevenção e combate, e da 

lei 13.663/2018, que reforça o dever de prevenção, conscientização e combate ao bullying, 

disposto na lei 13.185/2015 e aloca, entre as incumbências das escolas, a promoção da cultura 

da paz.  

Por derradeiro, far-se-á um breve estudo teórico acerca das políticas públicas 

nacionais, como instrumentos lastreados pelo Direito, para o enfrentamento do problema 

central, isto é, da questão do bullying e da lesão aos direitos personalíssimos dos educandos. 

Após um breve panorama sobre o desenho das políticas públicas de modo geral e 

educacionais, serão abordados instrumentos específicos quanto à violência escolar, a 

mediação escolar e a justiça restaurativa escolar, como meios de efetivação dos direitos da 

personalidade.  
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1 O BULLYING E O DIREITO EDUCACIONAL BRASILEIRO PÓS-LDB (9.394/96) 

 

1.1 DEFINIÇÕES SOBRE BULLYING E LESÃO À PERSONALIDADE DO EDUCANDO 

 

Dentre as múltiplas formas de violência existentes na realidade social, destaca-se, no 

presente trabalho, a violência escolar, também conhecida como bulliyng. Buscar-se-á, 

inicialmente, apresentar as definições doutrinárias e legais sobre o bullying (intimidação 

sistemática), salientando, as categorias de bullying (direto e indireto), os tipos (físico, verbal, 

psicológico, sexual e virtual), o perfil das vítimas e dos agressores e as principais 

consequências, atreladas à personalidade da vítima, tratando-se, nesse sentido, da violação à 

integridade física e psíquica e a demais direitos fundamentais atingidos no contexto.  

Será abordado, então, dentre os principais direitos da personalidade afetados pelo 

bullying, o direito à educação como direito fundamental, a partir de uma análise sistêmica do 

ordenamento jurídico, especialmente dos princípios jurídicos de interpretação, como a 

dignidade da pessoa humana, tendo em vista a essencialidade da educação na formação 

integral da pessoa humana e na promoção de uma vida digna.  

 

1.1.1 Da violência escolar e o bullying 

 

 A escola é considerada um ambiente de aprendizagem, centrado no aluno, cuja função 

é a inclusão social e a promoção do pleno desenvolvimento do indivíduo e de suas relações, 

indispensáveis ao satisfatório convívio em sociedade (NEVES, 2015, p. 67).  

Nesse sentido, a educação é o principal instrumento para alterar a sociedade, por ser 

uma instituição elementar na construção do ser humano e de sua personalidade, por 

intermédio da difusão não só de conhecimento, mas de valores, a exemplo dos direitos 

humanos e da dignidade da pessoa humana (FISAS, 2004).  

Esse ambiente de construção do indivíduo, por intermédio da educação e das relações 

sociais, no entanto, tem sido o palco de inúmeros episódios de violência. Nesse sentido, 

destaca-se que:    

 

[...] a violência tem se tornado um tema muito comum entre pais, educadores e 

psicólogos. Muitas vezes, os comportamento agressivos são expressos por meio de 

pequenos atos, atitudes de desrespeito e agressão à outra pessoa, que podem passar 

desapercebidos por quem observa (FARIA, 2009, p. 2) 
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A violência que existe na escola, cumpre destacar, não se diferencia daquela que existe 

nos outros âmbitos sociais, e diz respeito à negação do outro e de ausência, intencional ou 

não, da incidência ética e moral na resolução dos conflitos (MOCCHI, 2011, p. 118).  

Os conflitos fazem parte da natureza humana, como processos e como características 

definidoras, haja vista a existência de metas opostas, valores antagônicos e interesses 

divergentes. Porém, seria o ambiente adequado para a mediação qualificada desses conflitos, a 

partir de pressupostos democráticos e da facilitação do desenvolvimento organizacional 

autônomo, o que possibilitaria um crescimento tanto individual quanto social, valorizando o 

aspecto positivo dos conflitos (SCREMIN, 2014, p. 96-97). Mas, essa não é a realidade 

escolar.  

No tocante ao abismo entre a proposta pedagógica e a realidade de violências, a não 

superação da violência escolar está no fato de, embora a função da educação esteja vinculada 

à transmissão do conhecimento e à formação de cidadãos, a escola tem adotado articulações 

autoritárias que induzem o indivíduo à ação passiva, em uma estratégia de ensino que não 

exclui a violência da ordem institucional (COLOMBIER; MANGEL; PERDRIAULT, 1989, 

p. 11). 

Nesse sentido: 

 

 A violência é um discurso da recusa. Frente a esta situação, parece urgente criar 

lugares e tempo para a palavra. [...] não se trata de cair numa ideologia de consenso, 

acreditar que falando todo mundo vai ficar de acordo. Mas ao contrário, é preciso 

levar em conta os conflitos e organizar os meios para sua resolução (COLOMBIER; 

MANGEL; PERDRIAULT, 1989, p.82). 

 

Para Colombier, Mangel e Perdriault, a violência se manifesta pela linguagem, seja 

ameaçando o outro, seja negando a diferença. A própria diferença sexual, estabelecida por 

rígidos padrões de comportamento, é violenta, pois estabelece uma constituição em separado. 

(p.69) Muitas vezes, a violência escolar é um “jogo de exclusão que rejeita e busca a rejeição 

do outro, em um simples pedido de amor, pela necessidade de ser visto” (COLOMBIER; 

MANGEL; PERDRIAULT, 1989, p.68-76). 

A partir da violência, então, negam-se as possibilidades de relação social a partir da 

comunicação, do diálogo, que são fundamentais no ambiente educacional, o qual deveria ser 

de alteridade e de convivência harmoniosa das diferenças. Nega-se, por consequência, a 

realização do espaço escolar como um todo e afasta os atores envolvidos no processo 
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educacional, de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento de relações sociais (MOCCHI, 

2011, p. 122).  

Nesse sentido, para autores como Cléo Fante e José Augusto Pedra, o fenômeno 

decorre da reflexão da violência social no ambiente escolar, tendo em vista as influências da 

sociedade que atuam e intervém na escola. Nesse sentido, a violência seria fruto da falta de 

base de educação familiar e da disseminação da cultura da impunidade (FERREIRA; 

MOTTA, CATTELAN, 2017, p. 20).  

Nessa toada, é possível diferenciar violência de agressividade, destacando que ambos 

os termos são polissêmicos. A violência seria “todo ato praticado de forma consciente ou 

inconsciente, que fere, magoa, constrange ou causa dano a qualquer membro da espécie 

humana” enquanto a agressividade estaria relacionada à tendência inata de atacar e provocar, 

ou seja, à hostilidade permanente frente aos demais (FANTE, 2005, p. 156-157) Apesar da 

distinção, muitos autores, utilizam ambos os termos como sinônimos, sem qualquer distinção 

(NEVES, 2015, p. 30).  

Cumpre ressaltar, porém, sobre a importância da conceituação de termos e da 

necessidade de distinção entre conceitos como: violência, autoridade, poder e força, podendo 

resultar em sérias confusões como tem ocorrido quando se fala de conflito e violência 

(PERRONE-MOISÉS, 2008). Esta é um instrumento e não um estado social enquanto os 

conflitos são inerentes às relações em sociedade, não devendo ser eliminados, visto que o 

obstáculo está na existência ou não de espaços para negociação (ZALUAR, 2003, p. 3). 

Assim, como a violência em geral, a violência escolar é algo complexo e dependente 

de muitas variáveis e possibilidades de interpretação, o que deve ser levado em consideração 

para a implementação das medidas mais adequadas ao enfrentamento do problema, 

considerando as particularidades locais que afetam, por exemplo, nas principais causas do 

problema. Afinal, em todos os casos, afeta, sobremaneira, vários aspectos da personalidade 

das vítimas, como a dignidade e a integridade psicofísica.  

 

1.1.2 Conceitos sobre o bullying 

 

Quando essa forma de violência se reflete por atitudes agressivas, intencionais e 

repetidas, sem motivação evidente, executadas em uma relação desigual de poder (ABRAPIA, 

2010, p. 2), estar-se-á falando sobre o fenômeno conhecido como “bullying”, o qual, embora 
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exista há muito tempo, só passou a ser estudado há pouco mais de 30 anos, com parâmetros 

científicos, como fenômeno psicossocial (FANTE; PEDRA, 2008). 

O termo bullying é de origem inglesa, e tem sido utilizado para descrever atos de 

violência, física ou psicológica, intencionais e repetitivos, praticado por um indivíduo ou por 

um grupo de indivíduos, que tem por objetivo a agressão de um sujeito incapaz de se defender 

(DREYER, 2010).  

Os estudos sobre bullying tiveram origem em pesquisas realizadas pelo professor Dan 

Olweus1, na década de 1970, na Universidade de Bergen, Noruega, e têm sido fundamentais 

para estudiosos do tema em diversos países, visto que foi o primeiro estudioso a desenvolver 

critérios científicos para detectar e distinguir o fenômeno.  

Derivado do verbo inglês “to bully”, pode ser traduzido como intimidar ou ameaçar e 

diz respeito a um conjunto de condutas violentas e reiteradas que causam dor, angústia e 

sofrimento. Embora seu estudo seja recente, datando da década de 1970, é tradicional no 

ambiente escolar. Com a popularização do termo, teve-se a impressão de que houve um 

incremento dos casos, quando, em realidade, ampliou-se o discernimento e a consciência 

sobre o assunto, tanto dentro da escola quanto fora (EFING, 2016).  

Para Olweus2, precursor dos estudos sobre o tema, o bullying é identificado quando há 

exposição da vítima, repetida ao longo do tempo, a ações negativas, tendo dificuldade em 

defender-se3, o que revela que sua caracterização depende de um comportamento agressivo 

padronizado, a reiteração da conduta e o desequilíbrio de poder ou força entre as partes. 

Acrescenta-se, ainda, o intuito de intimidar e causar sofrimento nas relações interpessoais, não 

restritas ao ambiente escolar (FANTE; PEDRA, 2008, p.34).  

O bullying escolar se aproxima, em certa medida, do assédio moral, cujos estudos 

iniciais foram realizados por Konrad Lorenz, pautados nos ensinamentos de Darwin, pela 

análise do comportamento agressivo de animais, que aquele denominou de “mobbing”4. O 

autor considera que essa prática é fundamental para preservação dos seres da mesma espécie, 

quando a agressão é interespécies, e para a garantia da repartição regular de alimento, quando 

intraespécies.  

                                                
1 Olweus Bullying Prevention Program. Disponível em: 
http://www.violencepreventionworks.org/public/index.page. Acesso em: 04 fev. 2019.  
2 Olweus Bullying Prevention Program. Disponível em: 
http://www.violencepreventionworks.org/public/index.page. Acesso em: 04 fev. 2019.  
3 OLWEUS, Dan. Bullying at school: what we know and what we can do. Disponível em: 
http://www.violencepreventionworks.org/public/recognizing_bullying.page. Acesso em: 13 fev. 2019.  
4 LORENZ, Konrad. A agressão: uma história natural do mal. 2.ed. Trad. Isabel Tamen. Lisboa: Relógio 
D’água, 2001.  
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 Lorenz ressalta que o mobbing é aplicável, de forma similar, aos seres humanos, se for 

considerada a competitividade profissional. No entanto, enquanto aos animais traz benefícios 

à espécie, em relação aos indivíduos, potencializa o declínio de valores, bem como da vida 

social, histórica e cultural (LORENZ, 2001, p. 41-69). Inspirado nos estudos de Lorenz, 

Heinz Leymann estendeu o uso do termo “mobbing” para abranger também a comunicação 

hostil e aética entre indivíduos5.  

 Essa agressividade nas relações sociais é passível de se tornar, então, em algo mais 

sutil: o terror psicológico, que pode ocorrer em qualquer relação social (HIRIGOYEN, 2006, 

p. 56). Assim, o assédio moral seria toda conduta abusiva, externada em comportamentos, 

palavras ou gestos, que lesam direitos da personalidade do indivíduo, como a dignidade ou a 

integridade, psicofísica ou moral (HIRIGOYEN, 2006, p. 10-12).  

 Nesse sentido, “onde houver relações interpessoais, haverá grandes chances de 

aparecer a figura do assédio moral” que é “[...] uma forma de violência de menor visibilidade, 

uma conduta de caráter abusivo, frequente e intencional, que possa ferir tanto a integridade 

física quanto a psicológica do agredido” (NEVES, 2015, p. 27). Assim, “é a repetição (...) que 

torna o fenômeno destruidor” (HIRIGOYEN, 2006, p. 66) 

No entanto, é importante mencionar que existem divergências na própria conceituação 

do bullying, havendo quem defenda que se restrinja às agressões físicas e psicológicas 

(ÉSPER, 2010); (HILÁRIO, 2010) e quem defenda que extrapole essas formas de agressão 

(FANTE; PEDRA, 2008). Ou seja, não existe nem mesmo unanimidade para o termo 

“bullying”, nem na doutrina, nem na legislação pátria. Além de “bullying”, pode ser 

denominado de “assédio moral” ou “intimidação sistemática”.  

De qualquer forma, cumpre destacar que o fenômeno não se limita ao contexto 

escolar, sendo passível de ocorrência em múltiplos contextos (escola, clube, igreja,...), haja 

vista ser prática encontrada em múltiplas culturas (BRITO, 2014, p. 20), podendo ser 

denominada de “universal e democrática”, por ter inúmeros aspectos que o definem, como as 

características comportamentais das vítimas: inseguras e passivas (SILVA, 2010, p. 12).  

Para configuração desse fenômeno, foram estabelecidos critérios científicos. Dentre os 

critérios estabelecidos por Dan Olweus e pelos principais estudiosos sobre o tema, como Cléo 

Fante, Ana Beatriz Barbosa Silva, Maria Tereza Maldonado, entre outros, estão: a repetição 

do ato infracional, o desequilíbrio de poder, a ausência de motivos e as sequelas emocionais 

oriundas das humilhações.  

                                                
5 LEYMANN, Heinz. The mobbing encyclopedia. Disponível em: http://www.leymann.se. Acesso em 13 fev. 
2019.  
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Quanto aos comportamentos configuradores de Bullying, destacam-se as agressões, os 

assédios e as ações desrespeitosas, que são sempre realizados de maneira recorrente por parte 

dos agressores (SILVA, 2010, p. 21).  

Embora grande parte das condutas configuradoras de bullying tradicionalmente seja 

comissiva, isto é, exige uma ação positiva para sua concretização, os atos de omissão, que não 

deixam vestígios físicos, são igualmente devastadores para a autoestima da vítima. Estes se 

manifestam através do boicote, do isolamento e da exclusão (CALHAU, 2019, p. 61).  

O bullying omissivo ocorre mais entre as meninas, por meio de ataques morais que 

minam a integridade psicológica do indivíduo afetado e a segurança, como fofocas e mentiras 

ou indiferença. Diferentemente do ato infracional, que resta configurado com a ação ou 

omissão perpetrada uma única vez, o bullying requer a reiteração dos atos para sua 

configuração.  

Essas ações perpetuam dor e sofrimento e, de maneira geral, a vítima, ou as vítimas, 

optam pelo silêncio, assim como os demais alunos que assistem ao cenário da violência 

praticada, com medo de sofrerem as ações do bullying, tal qual a vítima que presenciam 

(CALHAU, 2019).   

Partindo dessa perspectiva, pode-se considerar o bullying como um retrato de 

violência e de covardia estampadas diariamente na rotina escolar de adolescentes e jovens, 

sendo uma questão abrangente.  

 O bullying é um exemplo desse tipo de violência. O agressor ou bullie6 tende a agir de 

maneira tirana exibindo ações como:  

 

[...] colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, 

discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, perseguir, assediar, aterrorizar, 

amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, 

quebrar pertences (ABRAPIA, 2010, p. 3). 

 

O bullying é uma das tantas formas de micro violências (ABRAMOVAY, s.d.), a 

exemplo da indisciplina e da incivilidade, que afetam setores da sociedade, como o ambiente 

escolar, tantas vezes consideradas como normais, mas que desenvolvem um ambiente de 

insegurança. Essas micro violências são fomentadas pelo formato das relações na sociedade 

capitalista, extremamente individualista, em que o outro passa a ser tão somente meio para 

                                                
6 Bullie é um dos termos mais utilizados para identificar o agressor que realiza as condutas configuradoras de 
bullying.  
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alcançar a felicidade, e da evidente deterioração dos fundamentos éticos sociais, na medida 

em que as relações fundamentam-se no critério da utilidade (CALHAU, 2019, p.23-24).  

As relações interpessoais tornam-se áridas e desprovidas de tolerância e respeito, 

causando profundo sofrimento emocional e inúmeros prejuízos à qualidade de vida e 

produtividade desses indivíduos, principalmente porque se tratam de indivíduos com sua 

identidade em formação (CONSTANTINI, 2004, p. 17), isto é, dependem sobremaneira do 

amparo dos adultos e da construção conjunta do ambiente escolar para o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

Decorre do desejo consciente e deliberado de maltratar o outro, marcado pelo 

comportamento agressivo e antissocial, que pode ocorrer de forma aberta e deliberada ou de 

forma velada, mas sempre de maneira repetitiva e diante de um desequilíbrio de poder entre 

as partes (assimetria de forças entre vítima e agressor) (FANTE, 2005, p. 27). Não pode ser 

considerada mera brincadeira de criança, pois não pode haver brincadeira diante do 

sofrimento de alguém (CALHAU, 2019, p. 27). 

Não é um fenômeno restrito ao ambiente escolar, podendo se proliferar em outros 

ambientes sociais: profissional, religioso, esportivo, isto é, em quaisquer ambientes de reunião 

ou interação social, visto que nesses locais há grandes possibilidades de desgastes nas 

relações, a exemplo de conflitos decorrentes de disputas de poder. (CALHAU, 2019, p.31) De 

qualquer maneira, deve lesionar o psiquismo da vítima, pela destruição da saúde física ou 

emocional, e pode ocorrer em qualquer contexto de relações interpessoais (NEVES, 2015, p. 

34).  

Baseado em pesquisas sobre o tema7, é difícil delimitar as causas das agressões, no 

entanto, é importante considerar que os agressores almejam popularidade e aceitação do grupo 

em que se inserem, pela necessidade de autoafirmação, ao passo que as vítimas, em geral, são 

tímidas, inseguras e passivas, ou seja, são diferentes do padrão social esperado. Ademais, 

conforme a pesquisa citada, o bullying pode ocorrer por razões como: gênero, orientação 

sexual, etnia, ou aparência física. (CALHAU, 2019, p. 32) 

É um fenômeno complexo, que precisa ser desestimulado e que assume múltiplas 

formas, desde a violência física, perpassando provocação, humilhação e até exclusão. Pode 

ocorrer também pela negação da amizade e do respeito ao outro (CHALITA, 2008, p.35). 

Essa ação de negação do outro, então, ocorrem de diversas maneiras, assumindo tipos e 

categorias diferentes a serem consideradas.  

                                                
7 Pesquisa publicada pela ONG Plan International Brasil em 2010. Disponível em: http://www.plan.org.br. 
Acesso em: 01 fev. 2019.  
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1.1.2.1 “Tipos” de bullying 

 

Tais agressões podem ocorrer de forma direta, a exemplo das agressões verbais, físicas 

e materiais, que ocorrem abertamente, especialmente quando os atores são do sexo masculino, 

mas, podem ocorrer de forma indireta, visíveis em ataques psicológicos e morais, como o 

isolamento social ou recusa de relacionamento, comum entre componentes do sexo feminino, 

embora isso não seja uma regra determinada (DREYER, 2010).  

O bullying direto, portanto, ocorre com a utilização da força física para intimidação da 

vítima. O bullying indireto, por seu turno, decorre de ataques morais, como atos de ignorar ou 

boicotar, o que não deixa vestígios físicos aparentes, mas tem grande potencial de geração de 

insegurança. São artifícios, em códigos de comunicação e símbolos das relações sociais que 

aos poucos minam a integridade psicológica da vítima (CALHAU, 2019, p. 61). Ressalta-se 

que embora haja essa diferenciação, dificilmente a vítima recebe apenas um tipo de maus 

tratos (SILVA, 2010, p. 23-24).  

Podem ser estabelecidos cinco eixos amplos para o ataque às vítimas: 1) verbal; 2) 

físico e material; 3) psicológico e moral; 4) sexual; e 5) virtual.  

 

Eixo Ataques 

01 – verbal 
Insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos 

pejorativos, fazer piadas ofensivas 

02 – físico e material 

Bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, 

furtar ou destruir os pertences da vítima, atirar objetos contra 

a vítima 

03 – psicológico e moral 

Irritar, humilhar e ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, 

desprezar, fazer pouco caso, discriminar, aterrorizar ou 

ameaçar, chantagear ou intimidar, tiranizar, dominar, 

perseguir, difamar, passar bilhetes entre os colegas de caráter 

ofensivo, fazer intrigas, fofocas ou mexericos 

04 – sexual Abuso, violência, assédio e insinuação 

05 – virtual 

Bullying virtual que ocorre pelos meios tecnológicos de 

comunicação (celular e internet), com a disseminação de 

calúnias e difamações, é o ciberbullying 

Tabela realizada a partir da obra “Bullying: mentes perigosas nas escolas” (SILVA, 2010, p. 22-24) 
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Além dos ataques físicos (diretos) e psicológicos (indiretos), existe o bullying sexual, 

que não se confunde com o assédio sexual, pois está relacionado às agressões motivadas pela 

diferença de gênero ou orientação sexual (MORROW), como provocações homofóbicas ou a 

propagação, ofensiva, de detalhes da vida sexual alheia. Decorre, em grande medida, dos 

estereótipos sociais de gênero atrelados aos padrões biológicos, visto que aqueles que não se 

enquadram nestes são alvos frequentes de ofensas e injustiças (OLIVEIRA, 2013, p. 97).  

 Em muitos casos, o maior obstáculo para a denúncia dos casos de bullying sexual, 

especialmente quando se trata de vítimas homossexuais, é a possibilidade de revelação de sua 

identidade aos pais e responsáveis, o que sobrecarrega a vitimização do agredido por violar a 

liberdade de orientação sexual (GARCIA, 2009).  

 Diferentemente do bullying sexual, o assédio sexual, previsto no art. 216-A do Código 

Penal Brasileiro8, tem como objetivo principal a dominação sexual da vítima (GUEDES, 

2008, p. 43). Embora não se restrinja ao ambiente laboral, é apenas nesse ambiente que 

encontra proteção do direito penal, restando, nos outros casos, a reparação civil por danos 

morais (NEVES, 2015, p. 44).  

 O assédio sexual está vinculado à histórica desigualdade entre os gêneros feminino e 

masculino, disseminada pela cultura ocidental desde a Antiguidade. Com o movimento 

feminista, no século XX, houve a conquista de direitos em prol de um tratamento igualitário 

entre homens e mulheres (previsto, inclusive, na Constituição Federal Brasileira de 1988). No 

entanto, a imperatividade do tratamento isonômico entre gêneros não é suficiente para 

eliminar os casos de assédio moral (PAMPLONA FILHO, 2004, p. 33).  

 Há que se destacar, ademais, o chamado “bullying racial”, muito próximo dos crimes 

raciais de racismo e injúria racial. O primeiro consiste em ofensas efetuadas por meio de 

apelidos, gestos ou xingamentos, de conteúdo ofensivo, referentes à diversidade étnica, 

religiosa ou cultural (NEVES, 2015, p. 46-47). Já o crime de injúria racial, previsto no art. 

140, §3º do Código Penal9, é um crime contra a honra, que atenta contra a dignidade da 

vítima, em razão de elementos referentes à raça, cor, etnia ou religião, ao passo que o crime 

de racismo, previsto pela lei 7.716, de 15 de janeiro de 1989, prevê que o referido crime 

                                                
8  Assédio sexual Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função. (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 
9 Injúria Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis 
meses, ou multa. 
(...) § 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) Pena - 
reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997) 
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resulte de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, 

sendo imprescritível e inafiançável, nos termos do art. 5º, XLII, Constituição Federal.   

Em qualquer dos casos, cumpre mencionar que tanto o preconceito quanto a 

discriminação são construções sociais, culturais e políticas (LOPES, 2001, p. 186) e que o 

termo “raça”, de origem das ciências naturais, destina-se a definir classes de animais que se 

originam de uma família em comum, embora tenha sido utilizado social e politicamente para 

segregar povos de diversas etnias, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo 

(NEVES, 2015, p. 46).  

Há, ainda, mais recentemente, o bullying virtual ou cyberbullying, que se caracteriza 

quando a conduta lesiva é perpetrada com a utilização do meio eletrônico como instrumento 

da agressão, sendo que pode ter origem em conflitos escolares ou não (MALDONADO, 2011, 

p. 78).  

 Essa modalidade de violência apresenta efeitos catastróficos, dada a exponencial 

possibilidade de alcance dos dados no ciberespaço e a falsa sensação de impunidade garantida 

pelo anonimato, visto que a facilidade do uso de identidade falsa dificulta a apuração da 

autoria pelas autoridades, ainda que seja possível a quebra de sigilo de dados dos envolvidos, 

como o IP (internet protocol) (CALHAU, 2019, p. 120-121).  

 As agressões que prejudicam direitos inerentes ao ser humano, como a dignidade, a 

honra e a integridade, têm grande repercussão na internet, o que incrementa o sofrimento da 

vítima. Ademais, segundo os estudos de Deborah Carpenter e Christopher J. Ferguson, pode 

existir até oito tipos diferentes de cyberbullying: o assédio, o flaming10, a difamação, a 

despersonalização, as trapaças, o uso de informações pessoais, a exclusão ou cyber ostracismo 

e a exposição indevida (CARPENTER; FERGUSON, 2011, p. 185-195).  

 Diversamente do bullying, em que se exige a repetição da conduta ilícita para sua 

configuração, muitos doutrinadores defendem que o cyberbullying resta configurado diante de 

apenas um ato de postagem, haja vista que o dano é potencialmente maior devido à rápida 

difusão do conteúdo (TOGNETTA; BOZZA, 2012). Além do mais, não há obstáculos de 

tempo e espaço para a perpetuação das agressões (CALHAU, 2019, p. 126).  

 

1.1.2.2 Sujeitos do bullying  

 

                                                
10 Flaming: Ato de trocar mensagens online de conteúdo hostil e/ou agressivo. Vide: Steele, G., Woods, D., 
Finkel, R., Crispin, M., Stallman, R., and Goodfellow, G. (1983). The Hacker's Dictionary, 1983. 
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No bullying há uma pluralidade de sujeitos que podem estar no papel ativo (aquele que 

pratica o fato, por comissão ou omissão ou abuso de direito), ainda que em muitos casos seja 

difícil reconhecê-los, bastando haver a agressão em desequilíbrio de poder. Do outro lado 

estão os sujeitos passivos ou vítimas (aqueles que sofrem as consequências dos atos (NEVES, 

2015, p. 54-58). Não se pode olvidar, ademais, do terceiro vértice desse triângulo: os 

espectadores, que não estão envolvidos diretamente, mas são peças importantes. Dessa forma, 

os “protagonistas” do bullying escolar podem ser classificados em vítimas, agressores e 

espectadores (SILVA, 2010, p. 37).  

As vítimas podem estar classificadas em três subgrupos: a vítima típica, a provocadora 

e a agressora. O primeiro subgrupo (da vítima típica), comumente, é visível em estudantes 

tímidos, inseguros e sensíveis, portanto, “alvos fáceis aos agressores”; o segundo (da vítima 

provocadora) visualiza-se em vítimas que induzem o comportamento provocativo ou 

agressivo, mas que não são capazes de responder satisfatoriamente àquele; o terceiro grupo 

(da vítima agressora), por seu turno, é formado por vítimas que reproduzem as agressões que 

sofreram, expandindo a dinâmica de violência (SILVA, 2010, p. 37-43).  

Estas vítimas são eleitas pelos agressores, sem motivação evidente, pelo simples fato 

de serem tímidos, retraídos, passivos, submissos (FANTE; PEDRA, 2008, p. 45) ou por se 

destacarem em seu meio. São vítimas comuns, também, os novatos, por estarem fragilizadas 

no que se refere à sua teia social. Quanto à vítima-agressora, é definida como aquela que já foi 

vítima e que se tornar agressora, reproduzindo o comportamento violento que lhe foi afligido 

outrora, quer por questões psicossociais, quer por almejar justiça (CALHAU, 2019, p. 38).  

O outro protagonista do bullying é o agressor; este é o que vitimiza os mais fracos e 

que manifesta pouca empatia, em provável decorrência de família desestruturada, com pouca 

ou nenhuma afetividade, e do aprendizado sobre comportamentos agressivos ou violentos 

para solução de conflitos (CALHAU, 2019, p. 38-39). Destaca Cléo Fante que “o agressor é 

mau, impulsivo, com baixa resistência às frustrações e gosta de poder e controle” (FANTE, 

2005, p. 73).  

Os agressores teriam traços de desrespeito e maldade em sua personalidade, isto é, a 

violência seria imanente ao indivíduo que a externa, visto este ser avesso ao cumprimento de 

normas e claramente deficitário no que concerne à afetividade, especialmente por advirem de 

lares desestruturados (SILVA, 2010, p. 43-45). Essa posição contraria as diferenças 

substantivas no tocante à violência – uma construção histórica e social (SCHILLING, 2011, p. 

56) que compreende uma diversidade de interpretações e definições (BRITO, 2014, p. 33-34).  
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 Ademais, é inconsistente conceber questões educacionais e sociais tão somente pelo 

binômio maniqueísta “violência-paz”, seja pela interferência dos mais variados fatores 

(FREIRE; LOPES, 2008), seja pela natureza do ser humano e do contexto escolar: conflituoso 

por excelência (SCREMIN, 2014, p. 56-57). No que tange à conflituosidade, há que se 

considerar que o conflito não é patológico ou disfuncional, como se entendia 

tradicionalmente, mas que detém um aspecto positivo: a possibilidade de aprendizagem e 

crescimento pessoal e social a partir da mediação qualificada (LEDERACH, 1985).  

 Por fim, o terceiro protagonista do bullying: o espectador – aquele que testemunham a 

existência e a ocorrência das condutas configuradoras de bullying entre agressores a 

agredidos. No entanto, a depender de seu comportamento em relação ao que é presenciado, 

podem ser divididos em: passivos, ativos ou neutros. Os passivos abstêm-se de qualquer 

atitude por real medo de se tornarem as próximas vítimas; os ativos, embora não participem 

ativamente dos ataques, são aqueles que apóiam moralmente a ação do(s) agressor(es), na 

medida em que se divertem com as agressões ou as respaldam por gestos ou palavras de 

aprovação. Já os espectadores neutros sequer demonstram sensibilidade diante das situações 

de bullying, devido a uma “anestesia emocional” dada pela banalização da violência (SILVA, 

2010, p. 45-47).   

Para Tognetta (2018, p. 25), não se pode afirmar que os espectadores são externos ao 

problema, visto que participam do mesmo, ainda que passivamente, em virtude da indiferença 

que manifestam diante da situação. E a identificação dos protagonistas se mostra possível pela 

observação dos aspectos comportamentais dos educandos, tanto pela escola quanto pela 

família11. 

 

1.1.2.3 Consequências do bullying 

 

As principais consequências dos atos configuradores do bullying estão no seu reflexo 

na dignidade e na integridade psicofísica das vítimas, afetando o desenvolvimento pessoal das 

mesmas, mas há efeitos nefastos também no ambiente escolar, que perde muito em qualidade 

(CALHAU, 2019, p.30). O que não resulta na anulação da democracia ou do exercício de 

cidadania quando existe o bullying escolar, como lecionada Mariana Moreira Neves (NEVES, 

2015, p. 20), mas há sim limitações aos direitos civis e sociais e comprometimento ao 

                                                
11 Olweus Bullying Prevention Program. Disponível em: 
http://www.violencepreventionworks.org/public/index.page. Acesso em: 04 fev. 2019.  
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desenvolvimento pessoal e social dos envolvidos na medida em que afeta a personalidade 

destes.  

Tais atitudes de violência sofridas na infância, na adolescência e na fase de juventude 

deixam marcas e traumas na vida ser humano adulto, marcas essas que o mesmo apresenta 

dificuldades em lidar. Essa ação perversa contra o outro pode ser definida como uma falta de 

responsabilidade para com o coletivo, para com o semelhante, para com o social 

(BALTAZAR, 2009).  

 Assim, as vítimas do bullying podem desenvolver doenças psíquicas e físicas, além de 

comprometer o rendimento e o desempenho escolar (GONÇALVES, 2016, p. 13). Dentre as 

sequelas deixadas, existem as conseqüências psíquicas e comportamentais provocadas pelo 

sofrimento quanto ao bullying. Os problemas mais comuns encontrados pela estudiosa são: os 

sintomas psicossomáticos; transtorno de pânico; fobia escolar; fobia social (transtorno de 

ansiedade social – TAS); transtorno de ansiedade generalizada (TAG); depressão; anorexia e 

bulimia; transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT). Há, também, os quadros menos frequentes, como a esquizofrenia; e o suicídio e 

homicídio (SILVA, 2010).  

 É certo, contudo, que não se pode cristalizar as consequências do bullying e fazer uma 

correlação imediata causa-consequência, haja vista que a resposta ao bullying poderá ser 

maior ou menor a depender de cada indivíduo e de sua vulnerabilidade. Desse modo, “[...] a 

vulnerabilidade de cada indivíduo, aliada ao ambiente externo, às pressões psicológicas e às 

situações de estresse prolongado, pode deflagrar transtornos graves que se encontravam, até 

então, adormecidos” (SILVA, 2010, p. 32). E estes transtornos, salienta-se, são mais ou 

menos intensos de acordo com a individualidade da vítima. Em qualquer caso, todavia, essas 

condutas violam a dignidade das vítimas e provocam sequelas físicas e psicológicas, 

conforme será melhor abordado no tópico seguinte.  

 E mais, é possível que a vítima nunca supere os traumas causados pelo bullying, pois 

eles podem desencadear outros processos prejudiciais ao desenvolvimento psíquico adequado 

da criança ou adolescente, como a orientação inconsciente de comportamentos negativos 

(FANTE, 2005, p. 79).  

 De qualquer forma, os acontecimentos na infância podem ter reflexos significantes na 

vida adulta, como transtornos psíquicos e/ou comportamentais, pois ocorre, principalmente, 

com seres humanos em desenvolvimento de sua personalidade e de suas habilidades 

cognitivas. Aliás, embora não haja dados conclusivos, os estudos sobre aprendizagem 
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observacional de comportamento agressivos12 alertam sobre as grandes possibilidades de 

reprodução e internalização de modelos de conduta, inclusive a violenta, a partir de estímulos 

e reforços (CALHAU, 2019, p. 58-59).  

 

1.2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E O BULLYING 

 

Os aspectos inerentes ao ser humano formam a personalidade e a identidade de cada 

indivíduo, seja tomado em si mesmo, seja em suas projeções sociais. Reconhecidos como 

direitos subjetivos visam à proteção do complexo valorativo da pessoa, em seus mais íntimos 

valores. Esses valores não estão dispostos em qualquer legislação, taxativamente, pois, “a 

personalidade é um atributo que identifica o ser humano como ele é, um atributo que 

individualiza, e caracteriza” (BALLEN, 2012, p.34).  

 

1.2.1 Breves considerações sobre os direitos da personalidade 

 

Reconhecida a pessoa humana e tomada em si mesma e em suas projeções na 

sociedade, tem-se em conta a personalidade e a necessidade de defesa dos valores inatos ao 

ser humano. Essa personalidade, pautado na concepção hodierna de pessoa humana, lastreia-

se na dignidade e na valorização do indivíduo como pessoa para sua proteção frente à 

ingerência abusiva ou arbitrariedades do Estado.  

A afirmação desses direitos inerentes à pessoa humana consiste no reconhecimento de 

um conjunto de prerrogativas que o indivíduo possui de sua própria existência, sendo que 

haveria categorias diversas para a delimitação e especificação desses direitos. Seriam 

compreendidos enquanto fundamentais quando visem à proteção dos direitos essenciais do ser 

humano contra arbitrariedades, em um ramo do direito público, de relações verticais entre o 

Estado e os indivíduos. Seriam, de outro modo, entendidos enquanto direitos da personalidade 

em uma perspectiva privatística, isto é, em uma relação horizontal entre os indivíduos 

(SZANIAWSKI, 1993, p. 20).  

De um lado, portanto, estão os direitos “do homem”, no plano internacional, ou os 

direitos fundamentais, positivados nacionalmente, relacionados ao direito público, para efeito 

de proteção do indivíduo frente ao Estado; de outro lado, os chamados “direitos da 

personalidade”, sob o ângulo das relações entre os particulares, instituídos a partir da 

                                                
12 Vide BANDURA, Albert. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. New Jersey, 
Pearson, 1986.  
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jurisprudência francesa, com o reconhecimento, inclusive, de faculdades de natureza 

extrapatrimonial (BITTAR, 2015, p. 55-56).  

Há, contudo, a diferenciação também entre os direitos humanos e os direitos 

fundamentais, não apenas quanto ao seu plano de atuação (nacional e internacional), mas 

especialmente quanto à sua compreensão doutrinária, na medida em que os primeiros 

fundamentam-se na doutrina jusnaturalista, isto é, são direitos inatos ou naturais, enquanto os 

segundos compreendem-se a partir da doutrina juspositivista. Dessa forma, no primeiro caso, 

caberia ao Estado tão somente o respeito a esses direitos, em face da noção transcendental da 

natureza humana, enquanto no segundo, caberia o reconhecimento e a proteção dos mesmos, 

então positivados (BITTAR, 2015, p. 57).  

O Estado, portanto, é ator primário na efetivação dos direitos fundamentais, cabendo a 

ele atuar positivamente, com a implementação de políticas públicas13, enquanto dever 

constitucional, e, através da fiscalização, quanto ao cumprimento das tarefas relativas a esses 

direitos. Isso porque, diante do Estado de Bem-Estar Social, a atuação deve ser marcada por 

práticas executivas contundentes, estabelecendo políticas públicas e ações governamentais 

para implementar os direitos elencados no texto constitucional.  

As políticas públicas são caracterizadas por serem de longo prazo, o que muitas vezes 

resulta em sua frustração caso não haja visão estratégica. De qualquer modo, devem ser 

estabelecidas tendo em vista a dignidade da pessoa humanos e os valores sociais previstos no 

texto constitucional, sem perder de vista os objetivos primordiais: alcançar a justiça e 

prestigiar os valores sociais. Afinal, o Estado está vinculado aos direitos fundamentais, os 

quais serão protegidos por meio da fixação de políticas públicas que prestigiem mínimos de 

existência, o que será objeto de análise do capítulo 3.  

Não há, pois, uma discricionariedade de atuação, mas há dever de o Estado atuar, 

positiva ou negativamente. É um poder-dever, ainda que a Constituição Federal de 1988 não 

tenha previsão expressa de vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais 

(vinculação implícita no art. 5º, §1º, por terem aplicabilidade imediata), o que não gera 

obstáculo à efetivação (SIQUEIRA, 2015).   

Na evolução do Estado de Direito para um Estado Social Democrático de Direito, 

juntamente com o processo de consagração e contínuo aperfeiçoamento dos direitos 

                                                
13 Meios necessários para efetivação dos DF, já que pouco vale o mero reconhecimento formal de direitos se ele 
não vem acompanhado de instrumentos para efetivá-los. (BEDÊ, Américo - FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O 
controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 48). São aquelas 
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República a partir da 
existência de leis decorrentes dos ditames constitucionais (FRISCHEISEN, 2000, p.80).  
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fundamentais, culmina o primeiro capítulo na emergência do direito geral de personalidade no 

século XX, a partir das noções de unidade do ordenamento jurídico, da dignidade da pessoa 

humana e a consequente necessidade da proteção dos direitos da personalidade, refletida tanto 

no âmbito internacional como no nacional, já apontando para a revolução paradigmática em 

torno da proteção do homem e da garantia do livre desenvolvimento de sua personalidade. Há, 

portanto, a consagração da personalidade como valor, já que inexoravelmente ligada à 

dignidade humana, enquanto valor fundante da ordem jurídica (CANTALI, 2009, p. 23) 

Conforme Adriano de Cupis (DE CUPIS, 2004), o objeto dos direitos da 

personalidade encontra,-se em um nexo estreitíssimo com a pessoa, a ponto de poder dizer-se 

orgânico; nessa medida, não é exterior ao sujeito como outros bens que são possíveis objetos 

de direito. [...] esta não-exterioridade não significa identidade, já que não se pode confundir o 

modo de ser da pessoa com a própria pessoa.  

Nesse sentido, é predominante o entendimento de que os direitos da personalidade têm 

natureza jurídica subjetiva, embora exista divergência quanto “as transformações dos 

elementos subjetivos e objetivos do direito subjetivo constituírem simples modificação dele 

ou darem lugar a um direito novo (FERMENTÃO, 2006, p. 256-257). Apesar disso, 

reconhecem-se como subjetivos haja vista sua finalidade sobre os valores essenciais da pessoa 

humana em seus múltiplos aspectos e a possibilidade de provocação de atuação de sanção 

diante de uma lesão para satisfação de seu interesse mais íntimo.  

No final do século XIX, percebeu-se que deveria ser ampliada a noção de direitos 

subjetivos para atender este espaço desregulamentado, no âmbito do Estado de Direito. Isso 

motivou a formulação do conceito de direitos personalíssimos de caráter extrapatrimonial. 

Assim, passou-se a aceitar a noção de direitos da personalidade, reconhecendo neles o vínculo 

entre os indivíduos e os prolongamentos de sua personalidade (CANTALI, 2009).  

Sobre os direitos da personalidade: 

 
(...) são aqueles que conferem às pessoas o poder de proteger as características mais 
relevantes de sua personalidade e, sem os quais, esta se tornaria algo insuscetível de 
realização, tendo sua existência impossibilitada; são direitos subjetivos, cujo 
conteúdo se identifica com os valores e bens essenciais da pessoa humana, 
abrangendo aspectos morais, intelectuais e físicos (COIMBRA, QUAGLIOZ, s.d.).  
 

Para Elimar Szaniawski, os direitos da personalidade têm por objetivo dar conteúdo à 

personalidade, sendo direitos essenciais e subjetivos que respeitam a incidência da vontade do 

sujeito sobre a tutela do interesse (SZANIAWSKI, 1993), que, embora desprovidos de 

conteúdo patrimonial, quando lesados, dão origem a consequências de ordem patrimonial.  
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São faculdades jurídicas, cujo objeto são os aspectos da própria pessoa, emanações e 

prolongamentos a serem tutelados frente às relações horizontais ou privadas, isto é, entre os 

indivíduo e não entre os indivíduos e o Estado.  

Há, pois, um enfoque dicotomizado fomentado pelo direito positivo: o ângulo 

publicista, que percebe os direitos em uma relação vertical entre o Estado e o indivíduo, e o 

ângulo privatista, que dá ênfase aos direitos da personalidade para a tutela dos valores mais 

elevados do ser humano. Mas, são feições diversas de categorias jurídicas de mesmo conteúdo 

ôntico: o ser humano (COIMBRA, QUAGLIOZ, s.d.).   

Impende destacar que, classicamente, há uma divisão significativa entre direito 

público e privado. No entanto, essa questão acadêmica não pode impedir a efetivação dos 

direitos que se pautam na dignidade da pessoa humana. Esta fundamenta não apenas os 

direitos da personalidade, mas toda a gama de direitos humanos e fundamentais. A dicotomia 

entre público e privado, tendo em vista o contexto atual, de eficácia vertical e horizontal dos 

direitos previstos na Constituição, não sustenta mais as presentes necessidades sociais e 

econômicas, as quais buscam uma reidentificação dos ramos do direito. Esse passa a ser visto 

holisticamente, como um sistema integrado de forças. É essa mesma noção que fundamenta a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, conforme mencionado, e ao mesmo tempo 

colore os interesses privados com demandas coletivas, exigindo normas sociais amplas como 

é o caso, por exemplo, da função social da propriedade. 

Nesse sentido, compreende-se, pois, que não cabe tão somente ao Estado atuar apenas 

de forma a definir e tutelar os direitos fundamentais e/ou da personalidade, mas sim intervir 

na ordem social, reduzindo desigualdades e interferindo em processos econômicos sociais a 

fim de alcançar resultados concretos almejados, ainda que a longo prazo, em nome da 

dignidade da pessoa humana. E essa é um valor síntese que reúne todas as esferas essenciais 

de realização e desenvolvimento da pessoa humana, como princípio norteador, mas flexível à 

realidade em que se aplica (BARROSO, 2014).  

Compreendido que a pessoa vale pelo que é, e não pelo que tem, houve uma mudança 

de enfoque jurídico ao se consagrar a dignidade humana como valor que guia toda a ordem 

jurídica, inclusive pátria. Como consequência, reformulou-se a dogmática do Direito Civil, no 

horizonte de um Direito Civil que se liga diretamente aos valores constitucionais, formando a 

base para a construção do necessário Direito Civil-Constitucional. 

Isso porque restaurar a primazia da pessoa passou a ser o principal dever da teoria do 

direito, entendida sua repersonalização, em que o direito não pode ser concebido alheio à 
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vida, mas rente à sua repercussão existencial. Somente com a aproximação da realidade 

normativa à realidade social se encontra a verdadeira justiça tão almejada. 

A dignidade da pessoa humana se traduz, para além de outras dimensões, em uma 

dimensão dúplice, protetiva e promocional da pessoa humana. Na perspectiva promocional 

revela-se a autodeterminação dos interesses pessoais, expressão da autonomia e da liberdade, 

base da consagração do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, o 

qual garante à pessoa humana a conformação de seus interesses pessoais que envolvam seu 

projeto espiritual. 

Na perspectiva protetiva emergem os limites da atuação dos particulares, já que os 

atos de disposição sobre os direitos fundamentais da personalidade devem respeitar a ordem 

pública, na qual, na mais alta hierarquia, desponta o fundamento da República que é a 

dignidade humana, bem como atender ao chamado limite dos limites, que se traduz na 

preservação do núcleo essencial e irrenunciável da dignidade humana, já que o homem jamais 

poderá ser tratado como instrumento mercadológico,haja vista que a objetificação da pessoa é 

antagônica à noção de dignidade. 

A superação do feudalismo, típico da Idade Média, oportunizou a solidificação da 

estrutura do modo de produção capitalista, a exemplo do Estado Liberal positivado e da 

propriedade como direito absoluto, sagrado e inviolável. Diante do desequilíbrio das relações 

sociais, o que era prejudicial à coletividade, viu-se a necessidade da imposição de valores e do 

desenvolvimento de políticas econômicas, voltadas ao desenvolvimento sustentável (NEVES, 

2015, p. 125-126).  

A figura do Estado, que inicialmente era mínima, amplia-se e passa a ter função 

corretiva das relações sociais e econômicas, no intuito de reduzir as desigualdades sociais, 

como se desenhou nas Constituições Mexicana, de 1917 e de Weimar, de 1919. Era o 

desenvolvimento do Moderno Estado Constitucional, que representou uma ordem material de 

valores, guiados pelos ditames da justiça social (FINGER, 2000, p. 93-94). E era nesse 

momento que ascendia a história dos direitos fundamentais pautados no reconhecimento e na 

proteção da dignidade da pessoa humana (SARLET, 2012, p. 36), embora tenham surgido 

formalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, que resgatava os ideais da Revolução Francesa, em 1789, e trazia elevados 

padrões de ética e justiça, como a dignidade da pessoa humana14.  

                                                
14

A concepção contemporânea desta (BARROSO, 2010) ainda que decorra da capacidade de valoração moral e 

autodeterminação do indivíduo, verteu-se em objetivo político, ao longo do século XX e do desenvolvimento da 
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Diverge-se muito sobre a fundamentação histórica dos direitos humanos: seriam eles 

fruto do direito natural, cuja legitimidade seria racional, e dessa forma não dependeriam de 

positivação (SARLET, 2012, p. 74), ou, por outra concepção, derivariam da aceitação 

expressa de valores essenciais que devem ser protegidos para a garantia de sobrevivência da 

sociedade, em uma ótica universalista e institucionalizada (COMPARATO, 2003, p. 209-

210)? 

Poder-se-ia, nesse aspecto, considerar, como na doutrina francesa sobre os direitos da 

personalidade, que os direitos humanos são aqueles inatos, situados acima do direito positivo, 

cabendo ao Estado tão somente reconhecê-los e protegê-los; e os direitos fundamentais seriam 

aqueles positivados, isto é, reconhecidos e ordenados pelo legislador (BITTAR, 2015, p. 57). 

A técnica, portanto, tiraria os direitos do plano natural para transpô-los ao jurídico.  

Todavia, não se deve advogar como opostas as concepções jusnaturalista e 

juspositivista, pois, em qualquer dos casos, o fundamento dos direitos da pessoa deve estar 

calcado em sua dignidade, em uma tentativa mais frutífera de aproximar a realidade 

normativa à social, em prol da verdadeira justiça e da promoção da pessoa humana 

(CANTALI, 2009, p. 21). Quanto à dignidade, ela já era afirmada na Antiguidade, embora no 

caso fosse referente à posição social ocupada pelo indivíduo ou seu grau de reconhecimento 

(SARLET, 2004, p. 30). Atualmente, está calcada na concepção de valor fundante da ordem 

jurídica, tendo o ser humano como centro do ordenamento.  

Afinal, o objeto dos direitos da personalidade está entrelaçado à pessoa, ainda que não 

se refira à identidade, pois não se pode confundir o ser com o modo de ser, mas também não 

exterior como outros bens tutelados pelo direito (DE CUPIS, 2004, p. 23). Em qualquer 

medida, abrange os direitos patrimoniais e extrapatrimoniais, a partir da conscientização da 

unidade do ordenamento jurídico em torno de uma tábua axiológica como valor fundamental 

(DONEDA, 2006, p. 77).  

Os direitos humanos, portanto, tornam-se um padrão ético-normativo para as 

legislações nacionais e transnacionais, de modo que estas não devem contrariar a vinculação 

universal, característica daqueles (CANELA JÚNIOR, 2011, p. 34). Passam a limitar a 

atuação estatal, por serem critérios de legitimação deste e de sua ordem constitucional, visto 

                                                                                                                                                   
cultura pós-positivista no mundo jurídico. A questão que paira sobre esse “supraprincípio” seria o conteúdo 

mínimo atinente, de tal forma que não fosse apenas discursos vazios, mas uma categoria operacional útil, 

absoluta e irredutível. Ela não se confunde com os direitos fundamentais, na medida em que se trata de um 

parâmetro de ponderação em caso de colisão entre esses direitos.  



33 
 

que a justiça atual é indissociável dos parâmetros dos direitos humanos e fundamentais 

(PINTO, 1994, p. 142), os quais são mandados de otimização de valores, sem determinação 

de comportamentos específicos.  

Por pertencerem a um processo complementar, de expansão e fortalecimento 

(SARLET, 2012, p. 45), abrangem desde limitações frente às arbitrariedades do Estado, até 

prestações positivas, em vista do bem-estar social, e questões de titularidade coletiva e difusa, 

como o direito à paz ou ao meio ambiente e qualidade de vida. Cumpre frisar que não são 

categorizações estanques, haja vista sua interdependência e a constituição de um complexo 

integral e indivisível (PIOVESAN, 2002, p. 151).  

No Brasil, incluíram-se os direitos fundamentais não só como cláusulas pétreas, 

núcleo duro e imodificável da Constituição, mas também como direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais (TEPEDINO, 2000, p. 33).  

 

1.2.2 Direitos da personalidade afetados pelo bullying 

 

As condutas que configuram o bullying, na medida em que são atos ilícitos que 

desrespeitam a personalidade e a dignidade da pessoa humana, “[...] abala(m) e desonra(m) a 

integridade da pessoa perante uma importante esfera de reconhecimento [...]” (BITTAR, 

2015, p. 207), atentam contra os direitos da personalidade e aos valores intrínsecos ao 

indivíduo, positivados no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional. Ou seja, 

o bullying vai de encontro com grande parte dos direitos fundamentais e objetivos do Estado 

Democrático de Direito, por ferir a dignidade da pessoa humana.  

Os principais direitos da personalidade violados pelo bullying dizem respeito à 

integridade física e à incolumidade ou higidez mental, embora não se limite a esses aspectos. 

Ademais, frise-se que a integridade da pessoa humana (SZANIAWSKI, 1993, p. 469), há de 

ser considerada em sua unidade psicofísica.  

No caso do bullying direto, caracterizado por ataques físicos e materiais, que atentam 

contra a incolumidade do corpo e da mente, como bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, 

ofende-se a integridade física da vítima e fere-se uma regra máxima de convivência 

“neminem laedere”15 (BITTAR, 2015, p. 129), proposta ainda na Roma Antiga, que se refere 

ao dever social, fundamental à ordem jurídica, de não lesar a ninguém. 

                                                
15 “A ninguém ofender é o que se traduz da locução latina neminem laedere, um dos três juris praecepta, insertos 
na Institutas de Justiniano, na expressão alterum non laedere (a outrem não ofender) (...) fundando um dever 
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Já no caso de bullying indireto, caracterizado por ataques psicológicos e morais, viola-

se o direito à integridade psíquica, destinada a proteger o conjunto psicoafetivo do ser humano 

(SANTOS, 2005, p. 106) e o aspecto interno da personalidade (BITTAR, 2015, p. 182-183). 

A integridade psíquica está atrelada ao respeito, imposto erga omnes, de não afetar a estrutura 

psíquica alheia e sua integração ao meio social (AZPEITÍA, 2008, p.110). É importante 

destacar que ambos os danos, físico e psíquico, podem ocorrer conjuntamente ou 

separadamente, podendo, inclusive, um ser decorrente do outro, como consequência de uma 

prévia agressão (CAHALY, 1998, p. 188).  

Em qualquer dos casos, através dos atos perpetradores da espécie de assédio moral, 

bullying, pode-se ofender o direito à honra ao desonrar a integridade do indivíduo em um 

contexto de projeção social, como a escola, causando humilhação (BACK, 2017, p. 159). Esse 

direito da personalidade refere-se ao reduto da dignidade humana, estando relacionado à 

reputação social e ao sentimento pessoal de estima (BITTAR, 2015, p. 201-202).  

Destaca-se que, por meio das condutas configuradoras de bullying, pode-se ofender 

também o direito à vida, não entendido apenas como direito de preservação corpórea, mas em 

seu sentido integral, que engloba toda a realidade existencial do indivíduo, sua condição 

humana, e abrange corpo e alma, como unidade. Sob esse prisma, o direito à vida é algo 

dinâmico e social que envolve a vida digna, física, psíquica e moralmente, na garantia do livre 

e pleno desenvolvimento da personalidade (MUNIZ, 2002, p. 154-161).  

Ademais, pode-se ferir, pelo bullying, o direito à imagem, que individualiza o ser 

humano em sociedade, especialmente quando se trata de cyberbullying ou bullying virtual; e o 

direito à identidade ou ao nome, também destinados à individualização do indivíduo, quando 

as agressões destinam-se a exposição da vítima ao desprezo público, por meio de apelidos 

pejorativos e jocosos (BACK, 2017, p. 160).  

Ainda, fere-se o direito à educação, como direito social e como direito da 

personalidade, na medida em que se vincula ao desenvolvimento da personalidade, à 

capacitação para a cidadania e à vida digna, tendo incomensurável papel na transformação de 

fatores sociais, pela formação moral e intelectual do indivíduo (MALISKA, 2001, p. 159). 

Para essa linha de concepção sobre a escola, esta deve estar comprometida com o 

desenvolvimento de capacidades e de valores nos indivíduos, a fim de ser capaz de intervir na 

sociedade para transformá-la (NEVES, 2015, p. 148).  

                                                                                                                                                   
social, elementar à própria ordem jurídica, impõe, em princípio, que não se deve lesar a ninguém, respeitando os 
direitos alheios, como os outros devem respeitar os direitos de todos” (DE PLÁCIDO E SILVA, 1996, p. 240).  
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Outros podem ser também os aspectos da personalidade violados pelo bullying, não 

pretendendo esgotar o tema no presente trabalho, visto que os direitos da personalidade 

extrapolam a previsão legal, pois não são apenas fruto de uma longa construção social e 

histórica voltados à proteção da essência do ser humano: a dignidade humana (DE CUPIS, 

2004, p. 24-30). 

Há, pois, uma pluralidade de direitos da personalidade, não estando sujeito a numerus 

clausus, em decorrência da multiplicidade de necessidades a serem satisfeitas, quer de ordem 

física, quer de ordem moral (TOBEÑAS, 1952), tuteladas pelo direito através da dignidade da 

pessoa humana, tomada como cláusula geral de tutela da personalidade. No entanto, no 

próximo tópico dar-se-á destaque ao direito à educação, como direito fundamental, diante do 

princípio da dignidade da pessoa humana, dentro do contexto educacional pós Constituição 

Federal de 1988.  

 

1.2.2.1 Direito à educação como direito fundamental na constituição federal de 1988: 

formação integral da personalidade do indivíduo 

 

 Sem negligenciar os demais direitos da personalidade individuais que podem ser 

lesionados a partir de condutas configuradoras do bullying, pretende-se ponderar, nesse 

tópico, sobre o direito fundamental à educação, compreendido como tal em razão de sua 

vinculação a uma vida digna ou vida em sentido integral, dinâmico e social e à garantia do 

livre e pleno desenvolvimento da personalidade (MUNIZ, 2002, p. 154-161).  

 Isso porque o conhecimento é uma necessidade básica do ser humano e é atributo do 

mesmo na medida em que pertence ao gênero humano, pois está atrelado aos aspectos 

culturais e axiológicos para a formação do indivíduo, como ente social (JOAQUIM, 2015, p. 

119-120). Dessa forma, a lesão a esse direito fundamental ocasiona inúmeros prejuízos, tanto 

em âmbito individual quanto coletivo (MUNIZ, 2002, p. 143).  

  

1.2.2.1.1 O contexto educacional pós-Constituição Federal de 1988 

  

 Historicamente, especialmente a partir da criação do “Estado Constitucional”, 

lastreado em preceitos e valores para proteção do ser humano, fruto da filosofia racionalista 

do século XVIII, as constituições vinculam-se à limitação do poder político do Estado e à 
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proteção dos direitos, através da prevenção e da reparação de danos (TOBEÑAS, 1992, p. 

167). 

 Estava, então, latente a discussão a respeito dos direitos inerentes à natureza humana, 

equivalentes a todos os indivíduos em todos os lugares e momentos históricos, isto é, os 

direitos fundamentais inerentes ao ser humano, indispensáveis à dignidade humana e ao 

desenvolvimento da personalidade. Dentre esses direitos, cumpre ressaltar o direito à 

educação, vinculado à natureza humana, como direito natural, na medida em que era 

compreendida como “saber em potência” diante do potencial cognoscente inato ao indivíduo. 

Nesse sentido, caberia aos responsáveis propiciar os meios para transformação da potência em 

ato, por meio da razão (COSTA, 2002, p. 10).  

 No decorrer da história, porém, houve um maciço descrédito às escolas de direito 

natural em razão da notória confusão conceitual acerca do “estado de natureza” e a ascensão 

das escolas de direito positivo, em que o ideal de justiça desenha-se nas legislações postas. 

Em qualquer dos casos, todavia, a educação progressivamente foi sendo compreendida como 

necessidade básica e fundamento do bem-estar do indivíduo que permite ao mesmo participar 

da vida social (MUNIZ, 2002, p. 67).  

 Por esse motivo, foi entendida como direito inerente ao ser humano, por ser 

indispensável à dignidade humana e ao desenvolvimento da personalidade, em declarações 

internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (ratificado pelo Brasil em 21.11.1990 pelo 

Decreto 99.710). Ocorre que tais documentos não são os mais adequados a conferir 

efetividade aos direitos humanos e fundamentais, pela fragilidade do seu potencial 

sancionador. Obviamente são essenciais para dar um norte ao legislador nacional na 

formulação de normas efetivas em caso de violação de direitos, porém são expressões 

programáticas no campo dos direitos sociais sem instrumentos para proteção efetiva do 

indivíduo (TOBEÑAS, 1992, p. 165).  

 A primeira constituição brasileira a tratar do direito à educação foi a Constituição 

Imperial de 1824 ao estabelecer, em seu artigo 179, inciso XXXII, a instrução primária 

gratuita a todos os cidadãos, destacando que grande parte da população naquele período era 

excluída da cidadania. Apesar disso, foi a primeira constituição do mundo a subjetivar e a 

positivar os direitos do ser humano ao pregar a inviolabilidade dos direitos civis e políticos 

(SILVA, 1998, p. 171).  
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 A Constituição Republicana de 1891 absteve-se de regulamentar a educação, 

outorgando a competência aos Estados, ao passo que a Constituição de 1934, em seu artigo 

149, estabeleceu a educação como elemento fundamental à formação da personalidade, de tal 

maneira que traçou diretrizes à educação nacional e a responsabilidade da família e dos 

poderes públicos para realização da mesma. Nas constituições de 1937 e de 1946, há um 

reforço do princípio da solidariedade na educação como norteador do processo educacional 

enquanto na Constituição de 1969 suprimiu-se a igualdade de oportunidade em nome de uma 

forte repressão que o país enfrentava (CAMPANHOLE, 1998, p. 724-834).  

 Embora a primeira lei brasileira sobre diretrizes para a educação nacional tenha 

surgido na década de 1960 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei nº 4024, de 

20 de dezembro de 1961), dentro de um contexto de redemocratização do país, pós 

Constituição Federal de 1946, os avanços mais significativos na área da educação só vieram a 

ocorrer na chamada Nova República, com início em 1985.  

 Com a gestão de Darcy Ribeiro como Secretário da Educação do Rio de Janeiro, no 

governo de Leonel Brizola, iniciava-se a concepção do ensino popular de boa qualidade, 

através dos conhecidos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs). É nessa toada que o 

Congresso Constituinte, em 1986, inovou e avançou na redemocratização brasileira, 

ampliando o rol dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, bem como os 

direitos de terceira geração (a exemplo do meio ambiente), trazendo mudanças significativas à 

educação brasileira. Houve, inclusive, uma redefinição do papel do Estado na educação na 

medida em que a obrigação de educar passou a ser universalizante e direito público subjetivo, 

por ser norma constitucional cogente e de ordem pública (JOAQUIM, 2015, p. 42-43).  

 Como parte da reforma educacional do período, foi aprovada a Nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, pela lei nº 9.394/96, a qual é a maior legislação educacional 

do país ao definir, juntamente com a Constituição Federal, as linhas mestras do ordenamento 

geral da educação brasileira, como a democratização da gestão do ensino público (SAVIANI, 

2002, p. 2).  

 Tendo em vista que a Constituição de 1988, gestada em um processo de 

democratização, possibilitou o reconhecimento dos direitos fundamentais e dos direitos da 

personalidade como essenciais, no cume da ordem jurídica, em um compromisso induvidoso 

com a pessoa humana (FACHIN, OLIVEIRA, 2011, p. 179), em seus artigos 205 a 214, 

estabeleceu os objetivos e as diretrizes para a educação nacional, além dos titulares passivos, 

em responsabilidade solidária, tendo em vista a compreensão da educação como base 
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formadora para o desenvolvimento do indivíduo e da nação, vinculada ao direito à vida em 

sua acepção integral.  

Pautado nos princípios de igualdade e liberdade, o direito à educação passa a ser 

amplo, não se limitando à mera instrução, mas visando ao pleno desenvolvimento da pessoa 

(MUNIZ, 2002, p. 84). Cumpre compreender, no entanto, a natureza jurídica do direito à 

educação na atualidade, o que será objeto de análise do próximo tópico.  

 

1.2.2.1.2 Direito à educação como direito fundamental e como direito da personalidade 

 

Para compreender o direito à educação, é fundamental entender o que é a educação. 

Etimologicamente, está vinculada ao desenvolvimento das potencialidades e capacidades do 

ser humano, quais sejam: física, intelectual e moral, em vista da adequada integração 

individual e social. Em outras palavras, é essencial ao desenvolvimento da personalidade do 

cidadão (SAVATER, 2005, p. 56).  

Cumpre salientar, no entanto, que, apesar de se direcionar à instrução e à formação de 

hábitos, para além dos desenvolvimento do potencial humano, a educação encontrou diversos 

significados distintos no decorrer da história. Em sua origem, na Grécia Antiga, a educação 

esteve voltada à formação do ser humano, como ente social, trazendo a noção de Paideia 

(MOCCHI, 2011, p. 121). Foram os gregos que desenvolveram a educação como instrumento 

de transformação do ser humano, com o intuito original de aprimoramento da vida política.  

Durante o período da Alta Idade Média, a fé suplantou a razão, assimilando conceitos 

e procedimentos racionais da filosofia, de modo que a construção da vida melhor dar-se-ia 

pela aceitação dogmática da verdade pela fé. A religião era, portanto, o elemento condutor da 

educação, a qual não se voltava mais à formação integral do ser humano para a sociedade, 

mas à expansão da teologia e à conversão dos fiéis, ou seja, ao controle e não à libertação, 

sendo fruto da ideologia patrística. Este viés pragmático foi desenvolvido por Santo 

Agostinho, embora não fosse um teórico da educação, pois os educadores do período eram 

monges e eclesiásticos (MOCCHI, 2011, p. 49).  

No século XIV, período da Baixa Idade Média, ocorreu o que se convencionou chamar 

de Renascimento, o qual trouxe o reflorescimento da antiguidade, resgatando, inclusive, a 

noção clássica de educação, desenvolvida pelos gregos, e a supremacia da razão. Nesse 

período, restaurou-se a importância do cultivo de todos os aspectos da personalidade humana 

por meio da educação formal e integral, visto que o livre pensar, fomentado pela educação, 
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era o legítimo instrumento da liberdade. Diferentemente dos gregos, no entanto, os 

humanistas defendiam a necessidade de uma educação desengajada dos fatores políticos, 

possível de ser sistematizada em manuais.  

A partir da Reforma Protestante, protagonizada por Martinho Lutero, no século XVI, 

introduz-se a visão da educação a partir de uma concepção universalizante, não sendo mais 

restrita ao clero e à nobreza, mas passou a ser associada à utilidade prática e à co-relação com 

o trabalho. Com as revoluções industrial e francesa, no século XVIII, a educação voltou-se à 

preparação para o mundo do trabalho e desenvolvimento da produção, motivada pela 

fragmentação do trabalho e do indivíduo. Além disso, era essencial que possibilitasse, com o 

surgimento dos Estados Modernos, a conscientização nacional e patriótica.  

Embora seja elemento imprescindível para a formação do ser humano e tenha sido 

transformada, na modernidade, em direito social, fundamentada na dignidade da pessoa 

humana, a educação transformou-se não só em discurso ideológico do Estado, como também 

instrumento do capitalismo para transmissão de quadro de valores e legitimação dos interesses 

da classe dominante.   

Atualmente, entende-se que o desenvolvimento das potencialidades dos seres humanos 

depende da educação (formal e não-formal), não entendida apenas como direito social, mas 

como direito fundamental subjetivo, sendo dever do Estado, da família e da sociedade, em co-

responsabilidade.  

Ou seja, “(...) a essência do direito à educação, sob qualquer aspecto que se queira 

analisar, é uma só: o seu ponto fundamental é a proteção da vida humana, de que faz parte a 

educação, indispensável à sua plenitude” (MUNIZ, 2002, p. 58). Assim, como direito 

fundamental e da personalidade ínsito ao direito à vida, estabelecido a partir de uma obrigação 

positiva do Estado, pode ser exigido deste pelos particulares. 

 Nesse sentido, seria um direito público subjetivo, isto é, como poder jurídico sobre os 

atributos do indivíduo, suas qualidades e modo de ser, por pressuporem um dever jurídico que 

pesa sobre todos, na medida em que está envolto pela dignidade da pessoa humana e pelo 

livre desenvolvimento da personalidade como direito geral de personalidade (TOBEÑAS, 

1952, p. 17).  

 A natureza jurídica do direito à educação diz respeito a um direito natural, ao exprimir 

a essência da natureza humana, a um direito público subjetivo, por ser obrigação positiva do 

Estado, além de ser um direito fundamental e direito de personalidade, na medida em que é 

essência do direito à vida em plenitude (MUNIZ, 2002, p. 54).  
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 Como os demais direitos da personalidade, é um direito público subjetivo por 

possibilitar pretensões de atribuição e reconhecimento de determinada condição jurídica e se 

insere entre as liberdades públicas e os deveres de prestação do Estado, aos quais este não 

pode se omitir, pois importa a concretização e a efetivação do direito postulado (PIMENTA, 

1999, p. 174-175). 

Além disso, é expressamente um direito social, de acordo com o disposto no artigo 6º 

da Constituição Federal de 1988, o que levaria a crer que não dispõe da mesma força jurídica 

dos direitos de primeira dimensão e que estaria inerte na discricionariedade do Poder Público 

para sua efetivação. Todavia, se este direito objetiva o pleno desenvolvimento da 

personalidade, deve ter caráter absoluto e intangível e ser independente da disponibilidade de 

recursos, afinal a proteção da dignidade da pessoa humana dispensa circunstâncias (PELÁEZ, 

1994, p. 109).  

Nesse sentido, não se aplicaria a doutrina clássica de José Afonso da Silva quanto à 

eficácia contida das normas de direitos sociais, pois, produzem efeitos jurídicos de caráter 

impositivo, ainda que seja considerado como norma programática (PIMENTA, 1999, p. 144). 

Afinal, hodiernamente, o valor jurídico constitucional dessas normas é idêntico ao dos demais 

preceitos, vinculando igualmente os órgãos do Poder Público, visto que, do contrário, haveria 

direitos sem garantias ou normas vazias. Logo, a educação deve ser entendida como 

diretamente aplicável e imediatamente vinculante (GRAU, 1988, p. 126).  

Além do mais, diante da indivisibilidade dos direitos humanos, consagrada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, os direitos sociais são autênticos e 

verdadeiros direitos fundamentais e não caridade ou generosidade (PIOVESAN, 2018, p. 91-

92). Entendimento contrário propiciaria o retardamento da efetivação das conquistas sociais e 

a condenação dos direitos sociais à precariedade. 

Somado à eficácia plena, o direito à educação apresenta aplicabilidade imediata, visto 

que, embora não se encontre no rol do artigo 5º da Constituição Federal, é um direito 

fundamental e, conforme do §1º do referido artigo “as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

O direito à educação vai além de direito social fundamental, trata-se, modernamente 

também de direito da personalidade, visto que o conhecimento constitui necessidade do ser 

humano, isto é, direito à vida. Mais, é um direito personalíssimo inerente ao ser humano e 

indisponível, devendo ser observado no reino dos direitos humanos ou naturais. Esta 

concepção tem paralelos com a legislação civil que trata dos direitos da personalidade nos 
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artigos onze a vinte e um, como a exposição pública de uma nota baixa de um aluno pode 

acarretar em chacota dos colegas e  incidir no artigo 17 do Código Civil  (JOAQUIM, 2015, 

p. 119-120). Este contexto pode caracterizar, inclusive, a violência escolar ou o bullying que é 

uma forma de assédio moral que consiste em condutas “repetitivas e prolongadas de conteúdo 

ofensivo e/ou humilhante que tem como finalidade a exclusão de determinado indivíduo ou 

grupo de indivíduos de ambiente social” (BACK, 2018, p. 124). 

 Numa vertente clássica, o direito à educação seria puramente direito social de segunda 

dimensão, pois está topograficamente previsto na Constituição e sem menção expressa na 

legislação infraconstitucional cível. Todavia, a educação é prevista nesta legislação compondo 

os direitos e deveres dos pais, tutores e curadores, nos moldes dos artigos 384, I; 424, I; e 456. 

 Além disso, há menção aos estabelecimentos de ensino quanto à reparação civil, nas 

situações do artigo 1.521, I,II e IV do Código Civil,  integrando os danos resultantes da 

educação (MUNIZ, 2002, p. 142-143) 

 De toda forma, não se deve limitar os direitos da personalidade a um rol taxativo, pois 

a personalidade é atributo que traz identidade ao ser humano tal como é, que o individualiza e 

o caracteriza. Se cada característica corresponde a um direito, não há que se falar em rol 

taxativo, alguns estão previstos expressamente no texto e protegidos em lei (BALLEN, 2012, 

p.34), enquanto outros ainda serão identificados com as mudanças sociais e econômicas, bem 

como a proteção é mantida por uma tutela geral de direito da personalidade. Nesse sentido, 

precário conceber o desenvolvimento da personalidade sem mencionar a importância do ato 

de ler, “que implica sempre percepção crítica, interpretação e ‘re-escrita’do lido” (FREIRE, 

2008b, p.21), esta não se limita à alfabetização de leitura e escrita formais, “não de palavras e 

de escrita em si próprias, como se lê-las e escrevê-las não implicasse uma outra leitura, prévia 

e concomitante àquela, a leitura da realidade mesma” (FREIRE, 2008b, p. 22). 

 A lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 acompanha a leitura constitucional e 

plena do texto maior, concebe a educação como necessidade ao pleno desenvolvimento como 

meio de exercício da cidadania, nos seguintes termos da lei: 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, 
por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
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desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996) 

 

 O homem é um animal histórico ciente de sua condição, diferente dos demais animais, 

o homem se sabe inacabado; é ciente de sua não conclusão. Aqui a raiz da educação como 

evocação exclusivamente humana, de forma que a educação seja um “quefazer” permanente e 

do “devir” da realidade (FREIRE, 2018, p. 102). Concepção esta vai de encontra à concepção 

bancária que dá ênfase à permanência, um presente bem comportado e um futuro pré-dado, a 

educação problematizadora reforça a mudança e busca a futuridade revolucionária (FREIRE, 

2018, p. 102). 

 Não se trata de menosprezar os direitos sociais, que têm importância inquestionável 

para o efetivo gozo dos direitos de vida, liberdade e igualdade, assim como da própria 

dignidade da pessoa humana (SARLET, 2012, p, 84), mas com a disponibilidade do Estado 

dos recursos necessários, a não efetivação do direito previsto acarretaria num prejuízo de 

construção coletiva, e se considerarmos o direito à educação, além de um direito social 

fundamental, o cidadão pode exigir seu cumprimento em qualquer momento, de modo que 

eventual alegação de reserva do possível ficaria prejudicada, de modo que a ilicitude gera 

reparação imediata e plena da personalidade (MOCHI, 2013, p.107). 

 Os direitos sociais não são mais meras normas de compromisso ou programáticas, 

evidenciam normas de obrigação positiva que decorrem do constitucionalismo do Estado 

Social que impõe ao Estado a previsão orçamentária suficientes ao atendimento da questão, 

não aceitável parcialmente, uma obrigação ativa que deve ser realizada plenamente 

(KELLER, 232-233). Esta concepção destaca muito o que o direito é, o direito é uma luta, “a 

vida do direito é uma luta: luta dos povos, do Estado, das classes, dos indivíduos” (IHERING, 

2009, p.23) ou ainda, uma dialética dentro da dialética histórica (LYRA FILHO, 2000). 

 A Constituição prevê o direito à educação rol de direitos sociais, assegurado como um 

direito de todos, um dever correspondente do Estado, como provedor, ao lado da sua 

prestação pela família, e da colaboração da sociedade, conforme o artigo 205, pois se o Estado 

tem a competência de legislar sobre a matéria e de organizar o processo educativo, cabe aos 

pais escolherem o tipo de educação para seus filhos (MOTTA, 1997, p. 157), nesse sentido 

artigo sexto da Constituição reza que: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
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infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 

1988).  

  

 A fundamentação dos direitos da personalidade, apesar das divergências entre 

positivistas e naturalistas, pauta-se na dignidade da pessoa humana que fundamenta não 

apenas os direitos da personalidade, mas os humanos e fundamentais (BITTAR, 2015, p. 42). 

A questão histórica sobre os direitos da personalidade deve ser afastada quanto à sua 

necessidade e clamor pela sociedade, uma concepção clássica que fosse de encontro à 

concepção inata dos direitos exigiria dos direitos da personalidade uma figura positiva, de 

forma que “o atributo da essencialidade adquire um valor jurídico positivo integral (DE 

CUPIS, 2004, p. 24). 

 Também, quanto à dicotomia clássica entre direito privado e direito público não mais 

sustenta a necessidade do social e econômica que primam por uma “reidentificação dos ramos 

do direito num grande sistema integrado de forças (BITTAR, 2015, p. 59); com efeito, cada 

vez mais o espaço privado vem recebendo os direitos fundamentais por meio da chamada 

teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, enquanto os interesses privados são 

cada vez mais permeados de interesses públicos e exigindo normais sociais mais amplas como 

cláusulas abertas, função social da propriedade e dignidade da pessoa humana (BITTAR, 

2015, p. 61)  

 O legislador constituinte, ao decidir positivar a dignidade da pessoa humana, tomou 

uma decisão fundamental no tocante ao sentido, finalidade e justificação do poder estatal e do 

próprio Estado. É o Estado que existe em razão da pessoa humana, não o inverso, é fim e não 

meio da atividade estatal (SARLET, 2009, p. 73-74). Dessa forma, a educação atua em 

correspondência aos direitos humanos, que vai ao encontro dos objetivos da República 

insculpidos no artigo terceiro da Constituição Federal, com vistas ao respeito à dignidade da 

vida humana; de tal forma que a garantia de direito fundamentais e sociais, objetivo do Estado 

democrático de direito, e a educação nutre, alimenta a construção do pensamento humano, do 

senso crítico, da sociabilidade, ética entre outros valores sociais e humanos, assim como, 

transformadora e construtora do próprio Estado e realizadora da dignidade humana (MOTTA; 

RICHETTI, 2013).  

Os direitos da primeira geração podem ser notados enquanto permeados no ambiente 

escolar que leva as crianças e os jovens para a mesma escola como muito democrático e que o 

uniforme esconde as diferenças de forma que demonstra um postulado de educação universal 

para todos ou do acesso universal à educação (BOTO, 2011, p. 122). Os de segunda geração 
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estariam no razoável padrão na qualidade de ensino comum a todos, através de um pluralismo 

metodológico, capaz de incorporar diversas identidades e tradições. Os direitos públicos de 

terceira geração, mais atuais, dizem respeito aos debates quanto à diversidade da cultura 

escolar (BOTO, 2011, p. 126-129). Pois a democracia necessita do diálogo e das condições 

para seu exercício como o “espírito cívico, aceitação da regra do jogo democrático” (MORIN, 

2011, p. 96). 

Dessa forma, pode-se perceber que não só a democracia permeia o ambiente escolar e 

a educação, como da educação reflete o cidadão à democracia. Se a educação historicamente 

foi vinculada ao modelo de cidadão para uma perspectiva de mundo, a democracia moderna 

prima por um cidadão que goze da democracia e que irradie os valores que sustentam a 

democracia.  

Com a Constituição de 1988, portanto, houve o extenso reconhecimento e a 

universalização de direitos e a aproximação do Estado brasileiro ao ideal do Estado 

Democrático de Direito e aos valores internacionalmente compartilhados, especialmente com 

a aderência a pactos internacionais. Com isso, ampliaram-se as demandas por efetividade e a 

correspondente exigência de atuação dos agentes públicos, quer com o papel de mediadores, 

mas especialmente através de iniciativas políticas e institucionais para a proteção da 

personalidade e para o desenvolvimento do indivíduo (KOERNER, 2011, p. 81 e ss.) 

Conforme analisado, entende-se que o desenvolvimento das potencialidades dos seres 

humanos depende da educação (formal e não-formal), não entendida apenas como direito 

social, mas como direito fundamental subjetivo, sendo dever do Estado, da família e da 

sociedade, em co-responsabilidade.  

 Uma barreira significativa para o desenvolvimento completo do indivíduo é a 

violência escolar, a qual não é fenômeno isolado da escola, mas reflexo do contexto social, 

em que a solução dos conflitos intersubjetivos não é realizada de forma pacífica, sequer 

controlada pela razão. Não existe, porém, uma unidade conceitual para a violência, sendo 

moldada conforme o período histórico e a compreensão desta pela cultura e sociedade.  

Aliás, o direito à educação, indispensável à formação do ser humano e à construção da 

identidade cultural do mesmo, deve estar alicerçado na convivência com os diferentes e com 

um projeto de vida fundamentado em valores como a vida digna. Ocorre que não existe de 

forma plena esse tipo de educação, especialmente quando existe a violência escolar no 

ambiente educacional, o que configura o fracasso escolar e a violação ao pleno 

desenvolvimento do educando (LONCHIATI, 2017).  
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 Assim, as vítimas da violência escolar têm o seu pleno desenvolvimento abalado e, 

sendo indivíduos em formação da personalidade, tornam-se extremamente vulneráveis, por 

terem suas estruturas internas afetadas (COLOMBIER, et.al., 1989, p. 11) e tornarem-se 

frágeis e dependentes (COSTA, 2013).  

O ambiente escolar é, por essência, de diálogo, alteridade, reflexão e transformação e a 

conduta que rompe esse nexo de interação social e realização do espaço escolar é tida como 

violência (SPOSITO, 2001). 

 No entanto, não se pode perder de vista que não é o espaço que determina a violência, 

mas esta se apropria daquele espaço diante da ausência do Estado e da desorganização do 

corpo coletivo (MOCCHI, 2013, p. 136) e traz a inversão de valores, como a sociabilidade do 

medo ou a banalização da violência.   

 Dessa maneira, será possível a compreensão conjunta da dinâmica da violência, 

discutindo-se origens e causas prováveis, para o posterior planejamento de medidas 

pedagógicas, não só para combate da violência escolar, mas, principalmente, para a prevenção 

e, consequente, proteção da formação da personalidade de crianças e adolescentes. Afinal, 

isso é elementar para a realização ontológica e jurídica do ser humano, fundamentada na 

dignidade da pessoa humana.  

 Tendo em vista o exposto, cumpre compreender a cultura da paz e educação para a paz 

como política pública de efetivação dos direitos da personalidade, o que será realizado no 

capítulo seguinte.  
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2 QUADRO REGULATÓRIO BRASILEIRO FRENTE AO BULLYING: A 

ASCENSÃO DA CULTURA DA PAZ 

 

É o Direito um instrumento concreto de estabelecimento da ordem social e de controle 

de comportamentos pautados pela violência, na medida em que dispõe de um modelo de ação 

para além do fundamento ético e moral. Ou seja, por intermédio do Direito, e especificamente 

através do Estado, é possível fazer cumprir o modelo de ordem pré-estabelecido pela 

sociedade, em prol do ser humano e sua dignidade, mas principalmente em nome dos 

interesses coletivos (MOCCHI, 2011, p. 119).  

Dada a questão do bullying e da violência escolar e sua consequente lesão aos direitos 

da personalidade dos educandos, que afeta o ser humano, seus interesses individuais e 

coletivos, o objeto de estudo do presente capítulo está na análise do quadro regulatório 

nacional existente, que abarca as várias formas de tutela jurídica, não excludentes entre si: a 

tutela preventiva, dada pela chamada “cultura da paz”, e a tutela repressiva, dada pela 

responsabilização civil.  

 

2.1 CULTURA DA PAZ E A AMPLITUDE DA CONCEITUAÇÃO DIANTE DA 

NECESSIDADE DA MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A história atesta que não houve período significativo em que não houvesse guerras, 

internas ou externas, ocorrendo em alguma parte do globo. Todos os anos, milhares de 

pessoas perdem a vida em tais conflitos (VON, 2006, p. 9). Em decorrência desse cenário, 

tem-se intensificado, nas últimas décadas, uma discussão a respeito de uma educação para a 

paz. O objetivo fundamental da educação para a paz seria exatamente impedir que futuras 

gerações continuem sofrendo as mesmas perdas com conflitos que existiram no passado. 

Afinal, dentro do processo civilizatório que refuta seu uso para resolução de conflito, a 

violência ocupa espaço quando a natureza humana age fora da racionalidade e da 

comunicação devido a uma ação predeterminada de negar o outro, violando a personalidade 

alheia, esta entendida como a integridade e a dignidade humana (MOCCHI, 2011, p. 118). 

Essa cultura da paz dependeria de uma estrutura social a garantir e propiciar ênfase a 

questões positivas, decorrentes de cooperação, em oposição ao modelo de violência direta ou 

indireta que adviria da cultura vigente. Evidentemente, tal conceito não surgiria 

instantaneamente, como também não seria questão simples a sua devida aplicação. Para 
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compreendê-la adequadamente, cabe compreender a origem de seus conceitos, e como ela se 

desenvolveu historicamente desde o seu surgimento. 

 

2.1.1 Algumas definições e delimitações teóricas sobre a cultura da paz 

 

A cultura da paz baseia-se em um conjunto holístico abrangendo valores e 

comportamentos morais e éticos, além de atitudes e modos de vida. Seus fundamentos 

abrangeriam o respeito pela vida, o diálogo e cooperação, o respeito à soberania e resolução 

de conflitos entre entidades políticas e territoriais (VON, 2006, p. 12). A questão cresceu em 

importância ao decorrer do século XX, com os conflitos bélicos em escala global que se 

desenvolveram nesse período. 

As experiências vividas nesse século levaram a constituição de uma ciência para tratar 

a respeito da paz: a polemologia. Em seu estudo das simbologias e dos conceitos clássicos e 

atuais a respeito da paz, analisando, modificando e ampliando esses elementos, gerou-se uma 

teoria consolidada a respeito da questão da paz. Os próprios estudos da polemologia 

constituem, também, o que passou a ser entendido como cultura da paz, pois, de acordo com 

esse paradigma, tudo o que se relaciona a paz compreende a cultura da paz (SCREMIN, 2014, 

p. 87). 

A cultura da paz serve tanto para desconstruir quanto para edificar conceitos. No 

conceito tradicional, derivado da pax romana, entre os romanos, e eirene, para os gregos, a 

paz seria meramente a ausência de conflitos bélicos. Ao decorrer da história ocidental, 

contudo, não pode-se negar a influência de outros conceitos, como o shalom hebraico e o 

pensamento cristão. Dentro da cultura da paz desenvolvida no século XX, portanto, o conceito 

adquire novos contornos, envolvendo sujeitos e grupos interessados em relações recíprocas 

fundamentadas em práticas não-violentas. É a construção de uma cultura que ultrapassa os 

limites dos interesses individuais (GUIMARÃES, p. 15-18). 

Entre os elementos que constituem a cultura da paz, seria chave entender o conceito de 

educação para a paz. A educação para a paz seria baseada em princípios que garantam a 

dignidade da pessoa humana, levando em conta o respeito às diferenças, a superação das 

situações de exclusão, a solidariedade entre povos e diálogo como um instrumento de 

negociação; ou seja uma educação visando compreensão mútua e cooperação entre os 

indivíduos (VON, 2006, p. 9-10). Nota-se, portanto, que a cultura da paz implicaria em mais 

que uma maneira de delimitar diretrizes básicas para a educação; ela seria um verdadeiro 
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projeto de vida e de sociedade. Essa noção estaria intimamente ligada à questão da 

democracia e os seus princípios basilares, como a liberdade de expressão e a promoção de 

direitos e oportunidades iguais para todos, independentemente de gênero, religião ou etnia. 

Ao mesmo tempo em que se delimita o conceito de paz, igualmente importante 

apresenta-se a necessidade de delimitação de seu conceito oposto, ou seja, a violência. 

Hodiernamente, a concepção de violência adquiriu contornos complexos. Houve um aumento 

do escopo do que pode ser considerado como “práticas violentas”. Estudos atestaram que 

outrora, por exemplo, professores não reconheciam a exclusão social como um ato de 

intimidação (SMITH, 2002, p. 187-206). Ao mesmo tempo, é preciso tomar cuidado com a 

definição clássica de que a ausência de paz consistiria em violência, uma vez que muitas 

situações contrárias a paz não consistiriam em violência. Alguns autores, por um lado, 

adotaram a noção que a violência abrangeria comportamentos simbólicos ou morais, enquanto 

outros criticam tal expansividade (DEBARDIEUX, 2001, p. 163). 

Apesar do enfoque crescente nas últimas décadas, a fundamentação teórica da 

educação para a paz data de tempos mais antigos. O movimento da Escola Nova, no início do 

século XX, já fundamentava-se no internacionalismo e na ideia de evitar-se guerras. Ela trazia 

uma visão de vitalidade, otimismo e confiança no ser humano, para que esse supere suas 

contradições e impulsos violentos. Essa modalidade de “utopismo pedagógico” ia de 

contramão ao pensamento dos fatalistas sociais, que postulavam a inevitabilidade dos 

confrontos (JARES, 2004, p. 22-24). 

As propostas didáticas surgidas nesse primeiro momento embrionário da educação 

para a paz envolviam a correspondência entre escolas e intercâmbios, estudos comparados das 

distintas civilizações, excursões e viagens a centros dedicados a paz, referência às realizações 

humanas em favor da paz, entre outras. Muitas dessas propostas ainda se mostram aplicáveis 

na presente realidade educacional, com adaptações. No período entre guerras, difundiu-se a 

concepção que seria imprescindível educar o ser humano para a paz. A Liga das Nações 

assumiu essa função para a manutenção de um contexto social pacífico (BRITO, 2014, p. 

115). 

O advento da Segunda Guerra Mundial significou o fracasso da Liga das Nações 

enquanto entidade internacional capaz de evitar conflitos bélicos. No entanto, a noção de uma 

cultura e uma educação para a paz prevaleceram. Dessa forma, após a Segunda Guerra 

Mundial, as propostas relativas à educação para a paz foram incorporadas mais 
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sistematicamente pelos órgãos que sucederam a Liga das Nações, constituindo em um 

segundo marco teórico na educação para a paz. 

É certo, pois, que existem múltiplas dimensões da cultura da paz (política, social, 

educacional, ambiental, transcendental) e múltiplas tradições da cultura e da educação para a 

paz (grega, romana, judaico-cristã, estóica, renascentista, moderna, socialista, naturalista, 

fruto de movimentos pacifistas, libertadora e contracultural) (GUIMARÃES, 2011), no 

entanto, para fins do presente trabalho, limitar-se-á ao breve estudo de algumas tradições: a 

tradição da UNESCO e as tradições críticas de Johan Galtung, Paulo Freire e Jürgen 

Habermas.  

A Organização das Nações Unidas (ONU), formada após a Segunda Guerra Mundial 

em substituição à Liga das Nações, adotou desde os seus primórdios a ideia da educação para 

a paz. Esse será o objeto de análise do tópico seguinte.  

 

2.1.1.1 Tradição da UNESCO da cultura da paz e a educação para a paz 

 

A criação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura), em 1946, um ano depois da fundação da ONU (Organização das Nações Unidas), 

significou que o período pós-guerra contou com um organismo internacional específico para a 

questão da educação, cultura e ciência, e o desenvolvimento da cultura da paz. A assembleia-

geral da UNESCO, em 1947, já veio a estabelecer que a educação para a compreensão 

internacional estava entre os seus objetivos. 

Entre todos os organismos internacionais, a UNESCO foi o mais influenciado pela 

noção da cultura da paz. Um dos fundamentos em sua busca pela paz é a educação como um 

direito através do qual podem se formar mentalidades mais democráticas (UNESCO, 2010, p. 

12-13). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, veio a fornecer mais um 

esteio teórico e prático para a cultura e a educação para a paz. A Declaração não se trata de 

uma lei, mas de uma exposição de princípios morais que devem reger boa parte das ações 

tomadas pela comunidade internacional; tais princípios foram posteriormente positivados por 

boa parte das constituições e legislações dos países do mundo (VON, 2006, p. 74-75). Os seus 

artigos trazem a previsão da igualdade, o direito à vida, liberdade, educação, alimentação, 

habitação, saúde, propriedade, participação política e lazer. Especificamente no que diz 
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respeito à educação, encontra-se a previsão de que a educação terá, entre outros, o fim de 

defender os direitos e as liberdades fundamentais16.  

Apenas alguns anos mais tarde, em 1953, a UNESCO lançou o Programa das Escolas 

Associadas. Essa tratava-se de uma rede de escolas que visava apresentar a jovens e crianças 

o que ficou chamado de o “espírito da paz”. Esses planos experimentais foram depois 

sistematizados e expostos pela UNESCO, embora já tivessem relevância enquanto um 

exemplo de atuação concreta do órgão internacional nesse sentido. 

O Programa das Escolas Associadas tinha como objetivo principal estabelecer 

métodos, técnicas e materiais de ensino destinados à educação para a paz e a compreensão dos 

direitos humanos. Esses trabalhos experimentais e programas especiais também tinham um 

objetivo secundário: o de facilitar o intercâmbio de informação e materiais didáticos entre 

estudantes e docentes de diversos países. Portanto, internacionalizava-se ainda mais a 

educação para a paz, seguindo uma evolução lógica dos pressupostos e conceitos 

desenvolvidos no período entre guerras (JARES, 2004, p. 26-27). 

 Nesse programa, desenvolveram-se nas escolas a questão da paz, dos problemas 

mundiais, direitos humanos e democracia, meio ambiente, aprendizagem intercultural. A sua 

sistematização foi exposta, basicamente, em duas publicações desenvolvidas posteriormente 

pela UNESCO: Educação para a compreensão internacional: exemplos e sugestões para 

professores (1959), e A compreensão internacional na escola (1965) (GUIMARÃES, 2011, 

p.48-50). O sucesso desses programas, destinados a crianças e jovens em diversos países, 

levou a UNESCO a alçar voos ainda mais altos nas décadas seguintes. 

Os contornos da educação para a paz, portanto, foram desenvolvidos e expressos 

através das publicações da UNESCO. Desenvolveu-se um projeto de educacional para a paz 

que visava abordar todos os temas desenvolvidos pelo estudo da cultura da paz. 

 

O ambiente da escola deve ser o de uma comunidade onde todos os indivíduos são 
tratados igualitariamente. Os princípios dos direitos humanos devem refletir-se na 
organização e administração da vida escolar, nos métodos pedagógicos, nas relações 
entre professores e alunos e entre os próprios mestres, como também na contribuição 
dos educandos e educadores ao bem-estar da comunidade(UNESCO, 1969, p. 21). 

 

                                                
16 Art. 26. A educação será orientada no sentido da plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve fortalecer a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas 
para a manutenção da paz(ANISTIA INTERNACIONAL. Pactos da humanidade. Passo Fundo: Aldeia Sul, 
1997, p. 27). 
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Nota-se, portanto, como a UNESCO oficializa no pós guerra a discussão a respeito da 

cultura da paz, com o respaldo e a relevância de um órgão internacional. A partir dos anos 

1970, consolida diretrizes para trabalhar com o objetivo de alcançar a paz, de modo que 

estipula recomendações de educação para a compreensão, a cooperação e a paz no âmbito 

internacional. Em sua 8ª Conferência Geral, realizada em Paris no ano de 1974, a UNESCO 

elaborou um documento chamado de “Recomendações sobre educação para a compreensão 

internacional, cooperação e paz e educação”. Esse texto trouxe um novo referencial de 

educação, e foi o resultado prático materializado após anos de encontros e pesquisas. O 

documento dispõe em seu art. 11.1: 

 

A paz não se pode constituir unicamente na ausência de conflitos armados, mas 
implica principalmente um processo de progresso, de justiça e de respeito mútuo 
entre os povos, destinado a garantir a edificação de uma sociedade internacional na 
qual cada um possa encontrar um verdadeiro lugar e usufruir da parte de recursos 
intelectuais e materiais do mundo que lhe correspondem a que a paz fundada na 
injustiça e na violação dos direitos humanos não pode ser duradoura e conduz 
inevitavelmente à violência (SERRANO, 1997, p. 85). 

 

Nesse momento histórico, o conceito já se apresentava de maneira abrangente, 

trazendo novas definições e elementos em seu bojo. Há, inclusive, referência explícita ao 

conceito da paz extrapolando as noções desenvolvidas por gregos e romanos na antiguidade, e 

por muito tempo vigentes na civilização ocidental.  

Além disso, o documento trouxe uma série de princípios visando desenvolver a 

solidariedade e a cooperação através da cultura e da educação para a paz. Os seus princípios 

norteadores envolviam introduzir uma dimensão internacional na educação, além de reforçar a 

capacidade de comunicação e o respeito entre os povos (SCREMIN, 2014, p. 75). 

Posteriormente, com o término do século XX e o advento do século XXI, a Secretaria 

Geral da UNESCO divulgou novo documento, conhecido como o Manifesto da Paz. O ano de 

2000 foi proclamado como o Ano Internacional da Cultura e da Paz, e o seu objetivo principal 

era justamente o de promover a cultura da paz. O manifesto tinha o objetivo de colher 100 

milhões de assinaturas até a Assembleia Geral da ONU em setembro de 2000. A UNESCO 

vinha desenvolvendo papel de cada vez maior destaque junto aos meios acadêmicos, 

organismos internacionais e congressos, no que diz respeito à cultura da paz.  

Esse Manifesto da Paz, divulgado primeiramente em março de 1999, continha seis 

metas em seu bojo:  

1. Respeitar a vida.  
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2. Ser generoso.  

3. Ouvir para compreender.  

4. Preservar o planeta.  

5. Redescobrir a solidariedade.  

6. Ajudar uns aos outros.  

Quase um século de estudos e iniciativas concernentes à cultura da paz levaram a uma 

característica notadamente humanista, com apreço à tolerância e a diversidade de ideias, além 

de almejar uma maior proteção ambiental. No século XXI, encontramos, portanto, a cultura da 

paz em seus contornos modernos, apta a desenvolver um papel cada vez maior na educação e 

na sociedade civil (SCREMIN, 2014, p. 76-77). 

A primeira década do século XXI (2001-2010), inclusive, foi promovida pela 

UNESCO como sendo a Década Internacional da Promoção da Cultura da Paz e Não 

Violência em Benefício das Crianças do Mundo. Em face ao mundo globalizado e fundado 

em uma sociedade de conhecimento, a UNESCO tem proposto o que se chamou de “novo 

humanismo” (UNESCO, 2010, p. 8). Esse novo humanismo vai além dos conceitos de 

racionalidade e dignidade humana preconizados na Renascença, e busca abraçar a 

coexistência e a igualdade como valores fundamentais da humanidade. Reconhecem-se as 

diferenças entre os grupos e seres humanos, mas busca respeitá-las, promovendo o diálogo 

cultural e inter-religioso. 

No Brasil, enquanto país em desenvolvimento, as iniciativas educacionais da 

UNESCO se fizeram sentidas em grande intensidade, especialmente nas últimas décadas, com 

o crescimento em importância do conceito de educação para a paz em consonância com o 

adotado pela UNESCO. São inúmeras as escolas, em território nacional, que desenvolveram e 

desenvolvem projetos sob iniciativa da UNESCO, trabalhando os conceitos da cultura da paz. 

Um dos programas governamentais que foram exercidos pelo governo federal brasileiro em 

conjunto com a UNESCO foi o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci).  

O Pronasci visava à implementação de uma cultura de solidariedade, que divide 

responsabilidades e partilha conquistas. Essa aplicação da cultura da paz busca influenciar 

indivíduos em direção a um mundo mais tolerante e uma nação mais solidária. Tratava-se de 

uma política de prevenção, antecedendo a política de segurança e cidadania, promovendo a 

não-violência e a democracia (UNESCO, 2010, p. 9), na medida em que compreende a 

natureza plural da violência.  
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Assim, o referido programa, traz uma visão multidisciplinar em relação à violência e à 

segurança pública, em consonância com a atual perspectiva constitucional de democratização 

da política de segurança pública e de efetivo exercício da cidadania, visto que a violência é 

compreendida como fator que ameaça o pleno gozo da cidadania por parte do indivíduo. 

Assim, os princípios que norteiam essa política de construção de uma cultura da paz são 

democráticos, interdisciplinares e humanitários, com vistas à participação da sociedade 

(CARVALHO; SILVA, 2011).  

Conforme os mesmos autores, é relativamente cedo para quaisquer avaliações acerca 

dos resultados do Pronasci quanto à atuação frente ao problema da violência, dado a sua 

contemporaneidade de implementação. No entanto, é louvável o avanço trazido no que se 

refere ao reconhecimento institucional da participação da sociedade na construção de políticas 

públicas e ao evidente processo de fortalecimento da democracia (CARVALHO; SILVA, 

2011, p. 66).  

 

2.1.2 Limitações à aplicação da cultura da paz 

 

 Não obstante o grande desenvolvimento teórico da cultura da paz através dos últimos 

cem anos, grandes também são os entraves que essa encontrou para transpor as fronteiras da 

teoria para agir na prática. Documentos adotados pelos órgãos internacionais, como a 

Declaração Sobre o Direito dos Povos à Paz, de 1984, ou a Declaração sobre uma Cultura de 

Paz, apesar do peso e relevância de organismos como a ONU e a UNESCO, muitas vezes se 

deparam com obstáculos das mais diversas ordens. 

É de caráter preocupante o retrocesso da ajuda ao desenvolvimento concedido por 

países mais ricos aos países mais pobres, antes mesmo da recessão econômica global de 2008. 

Entre 1992 e 1998, os 20 países que durante esse período consistiam o Comitê de Ajuda ao 

Desenvolvimento da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 

rebaixaram seus níveis de ajuda em 20%. Apenas alguns poucos países europeus, como 

Dinamarca, Holanda, Noruega e Suécia, superavam os 0,7% do PIB em ajuda ao 

desenvolvimento (JARES, 2004, p. 125-126). 

A Conferência Intergovernamental sobre Financiamento ao Desenvolvimento, em 

2001 na cidade de Monterrey, convocada pela ONU, pouco adiantou para mudar esse cenário. 

Países como os EUA condicionaram o envio de auxílio ao desenvolvimento a questões 

ideológicas e de alinhamento político, o que foi chamado de “desenvolvimento como um 
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negócio” (VIDAL-BENEYTO, 2002, p. 4). A pobreza, certamente, colabora para problemas e 

dificuldades no âmbito escolar, dificultando a aplicação de programas educacionais como a 

cultura da paz. 

Nota-se também as críticas que se desenvolveram no campo ideológico das ciências 

humanas e sociais. Algumas dessas pré-datam inclusive a própria acepção de cultura da paz, 

embora tenham se mostrado influentes muito além de seu tempo. É o caso do pensamento de 

Nietzsche, que abordou a temática da paz, embora visse em uma época em que a educação 

para a paz ainda não fosse um conceito explicitamente formulado. 

O pensamento de Nietzsche não se apresentava de maneira favorável à paz, chegando 

mesmo a afirmar que não desejava ver instaurada na Terra um reino de justiça e concórdia, 

considerando um sonho vão imaginar que o ser humano pudesse deixar de fazer guerra. Para o 

pensador, inclusive, a ausência de guerra traz corrupção ao espírito de um povo 

(NIETZSCHE, 2001). Ecos desse pensamento puderam, sem dúvida, ser encontrados nos 

acontecimentos lamentáveis que precederam e ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. 

Nietzsche afirma que deseja ver o eterno retorno da guerra e da paz, como etapas necessárias 

ao desenvolvimento da humanidade, ao invés de uma paz derradeira. 

Deve-se notar que a ideia de Nietzsche sobre a agressividade humana, deixadas de 

lado as suas conclusões a respeito da guerra, não é característica exclusiva sua. Outros 

pensadores também analisaram a questão e consideraram que os processos humanos são 

intrinsecamente relacionais, e a consequência inevitável da natureza social humana seria o 

conflito (SALGADO; FERREIRA, 2011. p. 54 e ss.). Se a convivência em sociedade gera, 

inevitavelmente, conflitos, tendo em vista as divergências de interesses, a violência passa a 

ser uma manifestação constante e esperada da história humana.  

Outros pensadores criticam a apresentação da cultura da paz como uma solução para 

qualquer forma de violência, inclusive a escolar. Uma das críticas desenvolve-se na própria 

abertura de conceitos como violência e paz, e o sentido polissêmico e abrangente que foi 

impresso nesses ao decorrer de seu desenvolvimento. Seria inconsistente perceber os 

problemas sociais a partir tão somente da questão da violência e da paz, devido a indefinição 

desses conceitos e a influência das mais variadas questões dentro dos problemas sociais 

(FREIRE; LOPES, 2008). 

Nota-se como exemplo dessa inconsistência a discussão, até os anos 1980, entre 

estudiosos franceses, que tentavam definir se a questão da violência e especificamente do 

bullying seria um problema social ou um fenômeno natural da sociedade. Os conflitos foram 
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considerados naturais em relações sociais, mas também atrelados especificamente às 

condições socioeconômicas de cada região (DEBARBIEUX, 2011, p. 180). Dessa forma, 

passou-se a entender que as causas da violência escolar não seriam somente internas ao 

ambiente educacional, mas também externas. 

Esse posicionamento se apresenta contrário aos discursos habituais sobre a violência 

escolar, por considerá-los demagógicos e populistas (DEBARBIEUX, 2010). Os casos de 

violência escolar como o bullying se apresentam de maneira isolada, influenciados por 

questões sociais diversas. No entanto, a percepção popular do problema muitas vezes leva a 

questão da violência a ser considerada como um espectro amplo que deve ser combatido com 

programas de “tolerância zero”. Essas ações políticas, como programas de segurança e 

prevenção, e a adoção de legislações mais severas, não soluciona as questões sociais, de raízes 

históricas, muitas vezes prevalentes na origem do problema (TAVARES DOS SANTOS, 

et.al., 1999, p. 296). 

Nota-se que a solução para a violência muitas vezes apresentada pelo Estado baseia-se 

na própria violência, através de imperativos morais que não questionam a verdadeira causa do 

problema. Os recursos governamentais, que deveriam ser destinados à educação em si, 

acabam devorados por programas de segurança e combate à violência.  Quando muito, adota-

se a aplicação da cultura da paz e a educação para a paz de maneira genérica, sem 

compromisso (ALBINO; TERÊNCIO, p. 9). 

A questão da disciplina, por sua vez, acaba exacerbando o problema social da 

violência. A ideia da solução da violência mediante sanções pode apenas camuflar o 

problema, levando a um círculo vicioso de revolta e repressão. É contra a própria disciplina 

que crianças e adolescentes acabam se rebelando (COLOMBIER; MANGEL; PEDRIAULT, 

1989, p. 18-21). Obtém-se, nesse mesmo contexto, uma falsa harmonia e coesão através da 

exclusão de certos indivíduos do corpo social. A questão acaba gerando novos problemas, 

tendo em vista que muitas vezes a solução apresentada acaba sendo a criação de instituições 

visando o reconhecimento dos outros e a socialização através da imposição (COLOMBIER; 

MANGEL; PEDRIAULT, 1989, p. 55-59). Não há solução simples que cria relações 

harmoniosas no sistema escolar. 

Nota-se que a questão da violência nos ambientes escolares deve ser tratada de 

maneira mais ampla, para além da sua importância como espaço de inserção e referência para 

a criança e o adolescente. Afinal, essa violência faz parte de uma violência social maior, 

formada por um conjunto complexo de fatos e causas.  
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É neste espaço familiar que as relações são bem demarcadas através da violência 
doméstica [...]. Os processos sociais de exclusão permeiam o cotidiano das pessoas, 
com o enfraquecimento de valores éticos, o desemprego, a cultura de levar vantagem 
em tudo, tendo como resultado a banalização da violência social, reproduzida no 
espaço familiar, que determina a falta de limites, o desrespeito e o desamor 
(TÜRCK, 2002, p. 20). 

 

As questões políticas, sociais e econômicas, portanto, acabam por gerar obstáculos 

distintos à aplicação da cultura da paz, todos eles de grande relevância e, frequentemente, de 

difícil superação. Através de instrumentos como as sanções positivas, essa estrutura social 

capaz de trazer a paz constitui um elemento fundamental da cultura da paz. Nesse contexto, 

autores como Galtung perceberam que o liberalismo de mercado, ou neoliberalismo, 

trouxeram um incremento da violência estrutural, ao priorizarem o capital financeiro em 

detrimento da distribuição (GALTUNG, 2005, p. 71). 

Contemporaneamente, a questão da solução de conflitos estruturais no ambiente social 

e escolar extrapolou o bojo da teoria social e pedagógica para alcançar outros atores da 

sociedade. Um exemplo é o Poder Judiciário e o Ministério Público, que a partir de 2010, 

passaram a ser orientados pela Cartilha sobre Bullying do Conselho Nacional de Justiça 

(SILVA, 2010). Ao mesmo tempo, movimentos sociais externos às instituições políticas, 

profissionalizados na forma de organizações não-governamentais (ONGs) passaram a lutar 

por igualdade de direitos, almejando mudanças sociais e culturais (BRITO, 2014, p. 93-94). 

Essas organizações buscavam trazer novas propostas de uso do Direito. 

Essas mudanças almejaram transformar a figura do Estado, em décadas recentes, de 

principal violador de direitos humanos a um instrumento de garantidor dos mesmos 

(SANTOS, 1997, p. 106). Há uma contínua demanda para que o Estado, e o Poder Judiciário, 

em especial, continue abarcando e promovendo novos direitos. Dessa maneira, o Estado 

passou a intervir cada vez mais em questões de políticas públicas e direitos humanos através 

de sentenças e acórdãos (RODRIGUES; SIERRA, 2008, p. 31). 

Dessa maneira, o que deveria ser uma maneira do indivíduo e da sociedade buscarem a 

proteção de seus direitos fundamentais acaba se tornando uma verdadeira judicialização da 

vida cotidiana. Tanto através de medidas sociais quando políticas estatais equivocadas para 

garantir-se a paz, cria-se uma sociedade de baixa tolerância, em que tudo é enxergado como 

um risco à ordem social. Ao invés de trazer a paz, fomenta-se uma violência socialmente 

aceitável, exercida pelos órgãos estatais (BAUMAN, 2001). Esvazia-se, assim, o conceito de 
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dignidade humana, em uma sociedade que paradoxalmente estaria buscando a disseminação 

de valores como a cooperação, o respeito e a tolerância. 

 Outra questão relevante que se apresenta como entrave à aplicação da cultura da paz 

jaz na intercessão entre o campo antropológico e jurídico, numa disputa entre o universalismo 

e o relativismo dos direitos humanos. Embora a ONU tenha se empenhado, a partir de 1948, 

em impor um sistema de direitos fundamentais, protegidos através de tratados que visam a 

consagração de valores universais, na prática eles não se apresentam dessa maneira 

(PIOVESAN, 2004, p. 49). Dentro dos Estados soberanos, a acepção dos direitos humanos 

defendidos pelos organismos internacionais pode variar de acordo com a cultura vigente. 

Surge, então o embate quanto à multiculturalidade ou à universalidade dos direitos humanos.  

Alguns autores, como Lingreen Alves, defendem a universalidade dos direitos 

humanos, por se tratarem de um mínimo existencial que deve ser garantido pelos Estados 

soberanos em quaisquer circunstâncias. Essas garantias, de acordo com Alves, deveriam ser 

somente as universais e concretas, em oposição ao que ele considerou como direito das 

minorias e outros incessantemente criados sem critérios objetivos (ALVES, 2012, p. 58-59). 

Por outro lado, autores como Panikkar entendem que a concepção universalista dos 

direitos humanos, focado tão somente no indivíduo, pode acabar trazendo inúmeras 

consequências negativas ou injustas. Não existe, nessa proposição, uma cultura que 

corresponda aos anseios de toda humanidade e solucione as suas questões (PANIKKAR, 

2004, p. 160). 

Em contraste a ambas as posições opostas, deve-se abandonar a dicotomia entre 

universalismo e relativismo e se pensar em uma abordagem pluralista dos direitos humanos, 

evitando assim o potencial caráter opressivo daquele e a desconsideração da condução 

humana deste (EBERHARD, 2004, p. 160-161). Nesse sentido, estar-se-ia considerando o 

chamado “globalismo localizado”, em que seria de suma importância o diálogo intercultural. 

Nessa toada, todas as culturas teriam suas peculiaridades, mas ao mesmo tempo, partilhariam 

de aspectos universais (SANTOS, 1997, p. 115). 

Outra questão que implica em significante empecilho à cultura da paz diz respeito aos 

próprios valores e a ética vigentes no presente. Além do triunfo do neoliberalismo econômico, 

a partir da década de 1980, a sociedade atual adentrou o que é conhecido nas ciências sociais 

e humanas como “pós-modernidade”. Dela derivaria a noção de excessos da atualidade, 

inclusive no que diz respeito ao conceito de direitos humanos (BAUMAN, 2001). Na 
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sociedade pós-moderna não basta a satisfação, sendo necessário que essa seja intensa, 

completa e desmedida (MELMAN, 2002, p. 55). 

Nessa sociedade, o triunfo dos direitos individuais frente aos coletivos, pois estes 

dificultariam o pleno exercício da democracia e isso decorreria do enfraquecimento da ideia e 

do significado de Direito na contemporaneidade, o que privilegiaria a atomização da 

sociedade através de um discurso sobre direitos sobrepostos, dizendo respeito apenas a entes 

individuais e esmaecendo a concepção de bem comum que jazia em sua origem (THERY, 

2007). Isso traria a proeminência da lei do mercado, em que prepondera a luta de todos contra 

todos. Nesse contexto, o sujeito livre e autônomo negociaria suas relações e flexibilizaria os 

seus direitos frente ao Estado, que outrora impunha limitações (SUPIOT, 2007, p. 28). 

Nessa sociedade pós-moderna, em que o Estado atua de maneira reacionária para 

garantir a segurança do indivíduo e ao mesmo tempo se afasta no que concerne os seus 

direitos fundamentais, esses excessivamente judicializados pela atuação de organizações não-

governamentais, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, os interesses da vítima, 

outrora públicos, também tornam-se individuais. Eles não são mais compreendidos como 

parte de um todo da “paz pública”, de forma que o próprio sistema penal se torna um 

prestador de serviços individualizados à vítima.  

Nesse mesmo contexto, a violência deixa de ser interiorizada através de símbolos ou 

valores para ser entendida a partir dos conceitos de mercadoria, do realismo e do utilitarismo. 

Essa preponderância de aspectos concretos e pragmáticos, em detrimento de valores e 

símbolos, postula um desafio significativo para a cultura da paz. Assim, há questionamentos 

sobre a transformação de valores em uma sociedade em que estes não são mais importantes.  

Em uma postura pessimista diante da sociedade pós-moderna, para a qual não haveria 

mais necessidade do pensamento crítico, o modo de produção se ocuparia tão somente de 

“corpos produtivos e técnicos”, reduzindo a capacidade crítica do sujeito. Afinal, não haveria 

serventia da crítica na conjuntura de máximo valor da mercadoria (DUFOUR, 2005, p. 118).  

Nota-se, portanto, a ampla gama de desafios e críticas que a cultura da paz e a 

educação para a paz encontram nos dias atuais. Ao invés de tornar-se um consenso facilmente 

aplicado e desenvolvido, após décadas de desenvolvimento teórico e prático, a cultura da paz 

encontra-se atacada e reduzida a aplicações equivocadas. 

Destaca-se que, como ensina Marcelo Rezende Guimarães, existem múltiplas 

correntes no que se refere à cultura da paz, com pluralidade de objetivos, conceitos e métodos, 

além de multiplicidade de experiências, o que dificultou uma sistematização sobre o tema. 



59 
 

Aquelas devem ser avaliadas enquanto inseridas em seu contexto e desenvolvimento histórico 

a fim de que não se ocultem aspectos da realidade, como procedimentos ideológicos e 

retóricos sobre a paz (GUIMARÃES, 2011, p. 37-38).  

Em confronto semântico, existem as seguintes tradições, para além daquela adotada 

pela UNESCO: da Escola Nova, dos movimentos sindicais, do Peace Research, das 

pedagogias da libertação, dos métodos socioafetivos e do movimento contracultural posterior 

à década de 1960.  

Para fins de recorte teórico, no presente trabalho, analisar-se-ão também, algumas 

concepções levantadas pela tradição do Peace Research, de Johan Galtung, da Escola da 

Libertação, de Paulo Freire, e do agir comunicativo, de Jürgen Habermas, dada a sua 

importância teórica nacional e internacionalmente.  

A tradição de Galtung traz inovações cruciais quanto à compreensão do conflito e da 

paz positiva, além da sistematização dos conceitos de paz e de violência, essenciais, inclusive, 

na tradição do UNESCO. A tradição de Freire busca, assim como a da UNESCO, um 

compromisso com os direitos humanos e com a dignidade da pessoa humana, porém na 

tentativa de uma ação cultural para a libertação da realidade social desigual, tendo como um 

dos principais métodos a resolução não violenta de conflitos, isto é, o uso da palavra e do 

diálogo para afirmação do ser no mundo. A tradição de Habermas enfatiza a transformação a 

partir da práxis, especificamente a capacidade humana de agir através do diálogo, pois deles 

decorrem os sentidos das normas e convenções estabelecidas entre os sujeitos (linguagem 

como mediação de significados) (GUIMARÃES, 2011).  

 O pensamento crítico se associa diretamente com a Escolha de Frankfurt, a quem se 

deve conceitos como “indústria cultural” e “cultura de massa”. A teoria crítica da sociedade 

busca unir teoria e prática, incorporando ao pensamento tradicional dos filósofos uma tensão 

com o presente. A teoria, que surgiu para explicar a organização dos trabalhadores, passou a 

ser aplicada a diversas outras áreas das relações sociais. Pela autocrítica do esclarecimento, a 

Escola de Frankfurt propõe uma visualização das ações de dominação social, visando não 

permitir a reprodução futura dessa dominação (SILVA, 2007). Essa tentativa de entender os 

fenômenos estruturais da sociedade também veio a ser aplicada no âmbito da cultura da paz. 

 Durante o século XX, um grande número de pensadores influenciaram o 

desenvolvimento da cultura da paz. Entre esses encontravam-se psicólogos, sociólogos, 

pedagogos, doutrinadores do Direito, entre outros. Três nomes destacam-se entre esses pela 

relevância de seus trabalhos a respeito da então emergente disciplina: Johan Galtung, Jürgen 
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Habermas e o brasileiro Paulo Freire. Cada um contou com um enfoque específico, os quais 

muitas vezes complementaram-se para desenvolver o conceito de cultura e educação para a 

paz que se tornou comum nos dias atuais. 

Johan Galtung, norueguês, foi um dos ícones europeus da educação para paz. Em suas 

pesquisas, substituiu-se a simbologia pela cientificidade. Essa nova configuração 

epistemológica possuiu consequências pedagógicas, as quais contribuíram para avançar a 

disciplina da educação para a paz. Galtung deu origem ao Peace Research Institute Oslo17, em 

1959, e ao Journal of Peace Research18, além de firmar o tema de maneira interdisciplinar 

(PUREZA; CRAVO, 2005). Ele defendeu a existência de diferentes formatos de violência 

inter-relacionados a diferentes formatos de paz, nos âmbitos sociais. Haveria, para o 

educador, as violências: cultural, direta ou física, e indireta ou estrutural. Os formatos de paz 

adviriam da cooperação e seriam decorrentes de sanções positivas, resultantes da justa 

distribuição de serviços e bens a todos (BRITO, 2014, p. 117). Para Galtung, não seria 

possível, portanto, restringir a ideia de paz à oposição de violência, havendo paz positiva e 

negativa, bem como violência positiva e negativa. 

No Brasil, Paulo Freire desenvolveu a chamada “pedagogia do oprimido”. Esta tratava 

de buscar uma conscientização do oprimido em relação a uma realidade social perversa. Aqui, 

busca-se uma educação para a autonomia e a libertação do indivíduo, pois a paz se construiria 

na superação da realidade social e na luta incessante pela justiça social. O diálogo seria a 

essência prática da liberdade (SCREMIN, 2014, p. 77). Freire analisou o desenvolvimento, a 

partir da década de 1990, do conceito de segurança do indivíduo, não mais de competência 

exclusiva do Estado, mas de atuação preferencial do próprio sujeito de direitos. Isso ampliou a 

definição de segurança, que se tornou difusa e abarcou conotações políticas de combate à 

violência (FREIRE; LOPES, 2008, p. 22). De qualquer maneira, para o educador, é 

fundamental que exista educação crítica e conscientizadora para o alcance da paz estruturada 

na justiça social (FREIRE, 2006, p. 391). 

Entre os sociólogos, Jürgen Habermas também contribuiu para a o desenvolvimento da 

cultura da paz. Em seus trabalhos, a metáfora urbanizadora possibilita refletir 

hermeneuticamente um outro aspecto da vivência e experiência em uma comunidade. Em seu 

entendimento da racionalidade hermenêutica, compreender é estabelecer pontes, em todos os 

níveis. Na cultura da paz, isso significa criar vínculos entre os sujeitos da educação e vincular 

esse grupo e comunidade a uma comunidade maior (GUIMARÃES, 2011, p. 239).Habermas 

                                                
17 Disponível em: https://www.prio.org/. Acesso em: 17 out. 2019.  
18 Disponível em: https://journals.sagepub.com/home/jpr. Acesso em: 17 out. 2019.  
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desenvolveu o conceito de racionalidade comunicativa, firmando a compreensão da educação 

para a paz como exercício da ação comunicativa. Ele busca suplantar o entendimento de uma 

racionalidade cognitiva-instrumental, substituindo-a por uma racionalidade comunicativa, do 

entendimento entre sujeitos capazes de falar e agir. 

 Há, portanto, um amplo horizonte interpretativo no que se refere à cultura da paz. 

Apesar de qualquer consenso sobre a paz, apresentam-se multiplicidades de sentidos e 

significados oriundos de diversos campos de conhecimento. O certo é que não existe uma 

tradição estanque, mas um entrelaçamento entre as tantas tradições, tendo em vista a paz 

como algo instituído através de um pacto universal de democracia e de cidadania, entendida 

como um processo histórico e jurídico que é incompleto na medida em que depende de um 

engajamento coletivo (GUIMARÃES, 2011, p. 92).  

 Embora as tradições críticas levantem problemas acerca da cultura da paz defendida 

pela UNESCO, não fazem o devido enfrentamento do problema da violência na prática, na 

busca da participação de todos em uma devida dimensão de democracia. A cultura da paz, 

então, deve ser entendida como processos de resolução de conflitos em ação a partir de um 

conjunto de valores, atitudes e comportamentos pela cooperação. Essa perspectiva, segundo 

Marcelo Rezende Guimarães, é o único âmbito em que pode emergir um caminho de 

superação à violência e de construção de uma sociedade pacífica, que conta com imenso 

caudal de estratégias diversificadas e trabalhos de rede que prescindem de mútua pertença 

entre os grupos sociais (GUIMARÃES, 2011, p. 241-242).  

 Existem diversos projetos e ações já em curso no território brasileiro pautados nas 

diretrizes da UNESCO quanto à cultura da paz. Exemplos disso são: o Projeto Geração XXI, 

da Fundação Bank Boston, o Movimento UNIPAZ, iniciado em 1987, o Instituto Ayrton 

Senna, que atua desde 1994, o Grupo Cultural AfroReggae, que surgiu em 1993, o Projeto 

Justiça para o Século XXI, da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), com 

implantação da justiça restaurativa e o Pronasci (UNESCO, 2010, p. 23-35). 

 Assim, os apontamentos teóricos trazidos pelas outras teorias não levam ao desmonte 

da teoria defendida pela UNESCO, mas servem para questionamentos e para um constante 

aprimoramento, em prol da defesa da dignidade da pessoa humana frente à violência, 

especialmente escolar. São marcos teóricos que não tem realizado enfrentamentos práticos do 

tema; os projetos aplicados nacionalmente baseiam-se nas diretrizes da UNESCO e são 

apoiadas pela referida organização para defesa dos direitos humanos, fundamentais e da 

personalidade.  
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2.2 QUADRO REGULATÓRIO BRASILEIRO: DA RESPONSABILIDADE CIVIL À 

CULTURA DA PAZ 

 

É função do direito resguardar os aspectos da personalidade do indivíduo, em nome da 

dignidade da pessoa humana, que é cláusula geral de tutela e valor máximo do ordenamento 

jurídico (BALLEN, 2012, p. 30). Logo, qualquer lesão ou ameaça de lesão à personalidade e, 

consequentemente à dignidade, deve ser reprimida e coibida, para garantia do livre e pleno 

desenvolvimento da personalidade e da pessoa como devir (MUNIZ, 2002, p. 149). 

Afinal, “quando é lesado um direito da personalidade, nasce para o sujeito um direito 

de ressarcimento pelo dano, direito destinado a garantir-lhe o tantundem (outro tanto) 

daqueles bens que o objeto do direito lesado estava em condições de conseguir-lhe” (DE 

CUPIS, 2004, p. 36). Isso decorre do fato de o ser humano ser sujeito de direitos subjetivos 

oponíveis erga omnes frente a ofensas ou ameaças de ofensa à personalidade, em respeito à 

dignidade da pessoa humana (SOUZA, 1995).  

 A tutela dos direitos da personalidade, no ordenamento jurídico pátrio, pode ser 

múltipla, isto é, em diferentes campos: constitucional, civil e penal, como liberdades públicas, 

através de tutelas repressivas ou de instrumentos de preservação da pessoa, respectivamente. 

As distintas respostas jurídicas dependem do interesse a ser protegido, à luz das circunstâncias 

fáticas, cabendo ao lesado escolha de meio de reação e, inclusive, cumulação de medidas 

jurídicas (BITTAR, 2015, p. 87).  

As condutas configuradoras de bullying afrontam diretamente os direitos fundamentais 

previstos no art. 5º da Constituição Federal de 1988 e os direitos da personalidade, previstos 

constitucional e infraconstitucionalmente, como a imagem, a honra ou o sossego, colidindo 

com a dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, CF).  

Ressalta-se que os direitos fundamentais e os direitos da personalidade são um 

desenvolvimento lógico do princípio da dignidade da pessoa humana. Através deles que todo 

ser humano é considerado um sujeito de direitos, os quais devem ser respeitados ante o Estado 

e através do próprio Estado.  

 Por lesarem direitos fundamentais essenciais ao ser humano, como a isonomia, a 

intimidade e a integridade, essas práticas deve ser coibidas, quer pela prevenção social e pelo 

uso do instituto da mediação, quer pela repressão jurídica nas esferas administrativa, civil e 

criminal (CALHAU, 2019, p. 102).  Essas respostas jurídicas serão objeto da análise que se 

segue.  
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2.2.1 Responsabilidade civil frente ao bullying 

 

De acordo com a legislação civil vigente, uma das respostas jurídicas frente ao 

bullying é a responsabilização civil em decorrência de ato ilícito que cause dano a terceiro 

(art. 927, CC)19. Os atos de bullying configuram ilícitos, ao serem proibidos pelo 

ordenamento jurídico e ao desrespeitarem os princípios constitucionais, principalmente o 

supraprincípio (NUNES, 2009, p. 48) “dignidade da pessoa humana”, causam danos a 

terceiros e são passíveis de responsabilização civil.  

Por envolverem incapazes, cabe aos responsáveis o dever de reparação pelo dano, nos 

termos dos artigos 92820 e 932, I21, CC, pelas hipóteses doutrinárias de culpa in vigilando e in 

elegendo. Deve ter-se em vista que, segundo o ordenamento jurídico pátrio, pais ou 

responsáveis têm o dever de orientação, supervisão e educação sobre os filhos ou tutelados. 

No entanto, não se pode olvidar que há corresponsabilidade da instituição de ensino, 

de acordo com o previsto no art. 205 da Constituição Federal22 e do art. 932, IV23 do Código 

Civil. No tocante a esse último, a responsabilidade da escola é objetiva e solidária, de acordo 

com a Teoria do Risco, não cabendo se falar aqui em comprovação de culpa, mas tão somente 

a conduta, o dano e o nexo de causalidade (MARANHÃO, 2010, p. 275).  

É, pois, patente a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino no controle do 

bullying (CALHAU, 2019, p. 108), haja vista seu papel como instrumento de inclusão social 

que extravasa a função de apropriação do conhecimento socialmente produzido, trazida por 

Jan Masschelein, em sua obra “Em defesa da escola”. A interiorização desses conhecimentos 

se dá, primeiramente, no grupo familiar e posteriormente na comunidade escolar, que 

                                                
19Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem. 
20Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do 
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 
21 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia.  
22Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
23Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins 
de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos (grifo nosso).  
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desempenha um papel estratégico na socialização e na construção da cidadania 

(MASSCHELEIN, 2017).  

2.2.1.1 Responsabilização civil dos pais, responsáveis e escolas 

 

O Código Civil de 2002 dispõe, em seu art. 93224, a responsabilidade civil de reparar o 

dano para além do causador do mesmo, enquanto responsabilidade objetiva, ou seja, que 

independe da comprovação da culpa (art. 933). Dentre estes, estão os pais, pelos filhos 

menores, em razão do poder familiar, e o tutor ou curador, pelo tutelado e curatelado, no 

exercício do poder de guarda, embora não haja unanimidade quanto à taxatividade do rol 

apresentado. Essa enumeração seria meramente explicativa, e seria possível se falar até 

mesmo em responsabilidade por fato de terceiro a outros casos não previstos expressamente 

em lei (CAVALIERI FILHO, 2004, p. 230-231).  

Em qualquer caso, essa disposição legal visa garantir a melhor possibilidade de 

indenização por parte da vítima, em nome do princípio da integral reparação dos danos. Basta, 

então, que a conduta perpetrada pela criança ou adolescente seja ilícita, que haja danos e que 

estes sejam decorrência daquela (seguindo a fórmula de ato ilícito, dano e nexo causal).  

Seguindo o mesmo conceito de reparação integral, o referido diploma prevê a 

responsabilidade solidária entre os responsáveis legais, nos termos do parágrafo único do art. 

942. Segundo o texto do art. 932, em sua expressão “sob sua autoridade e companhia”, a 

responsabilidade civil deve estar relacionada ao poder de fato sobre os incapazes, 

representado pelo poder de guarda, de modo que restaria excluída a responsabilidade de pais, 

curadores e tutores diante da perda jurídica, justificada, do poder de direção sobre os filhos, 

curatelados e tutelados (RODRIGUES, 2015, p. 339).  

Nota-se que nem a transferência temporária do poder de vigilância é capaz de ilidir a 

responsabilidade supramencionada. Contudo, haverá solidariedade na responsabilização civil 

a fim de melhor garantir o interesse da vítima nesse caso. Afinal, “a nobre tarefa da educação 

                                                
24

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 

competir, ou em razão dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins 

de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 
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dos menores deve ser partilhada entre seus responsáveis investidos de poder familiar e a 

instituição de ensino” (DINIZ, 2006, p. 552). Na ausência de responsáveis legais pela criança 

e pelo adolescente, sua responsabilidade será direta, ou seja, ele responderá pessoalmente, 

com seu patrimônio, para indenização integral da vítima.   

No que se refere às instituições privadas de ensino, cumpre destacar que 

desempenham função e responsabilidade social, por exercerem função pública do direito 

educacional, por intermédio da autorização estatal. Esse direito educacional é tido como 

direito fundamental social e como direito da personalidade e é imprescindível ao exercício da 

cidadania (NEVES, 2015, p. 21). São fornecedoras, portanto, de um serviço essencial e são 

responsáveis pelo mesmo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Em outras 

palavras, não cabe apenas a responsabilização civil da escola, diante de ação comissiva ou 

omissiva, mas também a responsabilização social.  

Portanto, percebe-se nesse ponto uma ampliação da noção de responsabilidade na 

contemporaneidade, aplicando-se não apenas a teoria da culpa, mas, sobretudo a teoria do 

risco, que diz respeito à assunção de prejuízos tendo em vista a potencialidade de danos 

inerente à atividade empresarial (AGUIAR, 2007, p. 49-51). O dever de reparação decorre tão 

somente da comprovação do dano e do nexo causal nesse caso, ainda que aquele decorra de 

exercício regular de direito, em virtude da plena proteção e promoção da dignidade da pessoa 

humana.  

Além disso, a vítima de bullying é considerada consumidor equiparado, nos termos do 

art. 2º do Código de Defesa do Consumidor25, e a instituição de ensino, fornecedor (prestação 

de serviço), conforme art. 3º, CDC26. Logo, considerando as características dos partícipes da 

relação jurídica, afirma-se que há uma relação de consumo (KHOURI, 2012, p. 49) e, 

portanto, aplica-se a legislação consumerista, a fim de melhor resguardar os atributos da 

personalidade das crianças e adolescentes no ambiente escolar (GORON, 2011, p. 77-95). Até 

porque esses indivíduos não são apenas vulneráveis (atributo dos consumidores em geral), 

mas são” hipervulneráveis”, isto é, o são além do ordinário, visto não terem atingido sua 

maturidade intelectual e emocional.  

                                                
25Lei 8.078/1990. Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final.Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 
26Lei 8.078/1990.Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação 
de serviços. 
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No caso das instituições escolares, a responsabilização decorre da falha de prestação 

de serviço. Isso se dá em nome do princípio da proteção à confiança derivado do dever de 

qualidade em relação ao serviço prestado e da teoria do risco, para a efetiva reparação do 

prejuízo da vítima, sendo que a responsabilidade daquelas, como empresas (função social), é 

objetiva e unitária – resguarda não só os direitos patrimoniais, como também os direitos 

extrapatrimoniais ou direitos da personalidade, como a vida e a integridade psicofísica. 

O contexto democrático prevê direitos e deveres ao cidadão, de modo que há 

necessidade do estabelecimento de limites para as ações individuais. Este tem início no seio 

familiar, não podendo os pais furtar-se à responsabilidade da educação informal, que se refere 

ao processo de compreensão e apreensão do outro (ZAGURY, 2000, p. 17). A educação 

informal é fundamental para o desenvolvimento saudável do indivíduo, especialmente no 

tocante à estruturação dos laços relacionais, consolidados através do diálogo e da 

independência afetiva (CALHAU, 2019, p. 45). 

Em regra, no direito pátrio, a responsabilidade civil deriva de ato pessoal, de acordo 

com a conduta ativa ou passiva do agente. Entretanto, há certas situações, previstas 

legalmente em que o agente será responsabilizado (dever de reparar) em razão da conduta ou 

comportamento de outra pessoa. Isto deriva do vínculo de guarda ou relação de poder, 

caracterizando dever de controle, vigilância e proteção, entre o responsável indireto (aquele 

que tem o ônus da reparação) e o responsável direto (causador efetivo do dano).  

Assim, em razão de um vínculo legal, haverá, para algumas pessoas, dentre elas os 

pais ou responsáveis, a imposição do dever reparatório por força de sua própria conduta 

omissiva, representada pela infração do dever de vigilância ou guarda (CAVALIERI FILHO, 

2004, p. 225).  

No Código Civil de 1916, a responsabilidade civil dos representantes estava lastreada 

na culpa, tanto in vigilando quanto in eligendo, pois tinham o dever de vigilância sobre os 

filhos e tutelados e por ser pressuposto que os incapazes seriam “potenciais causadores de 

danos”. Todavia, com a gradual perda de espaço da culpa com o passar dos anos, inverteu-se a 

questão probatória: a culpa dos pais ou responsáveis era presumida, de modo que 

responderiam civilmente apenas se comprovassem a inexistência de culpa. O Código Civil de 

2002, então, tratou da responsabilidade dos representantes dos incapazes de forma objetiva, 

fundamentada na teoria do risco ou no dano objetivo (NEVES, 2015, p. 118).  

 Essa objetivação da responsabilidade não leva em consideração a conduta dos 

responsáveis, mas tão somente a existência de um dano efetivo ou o chamado “risco-
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dependência”, de quem assume o risco da paternidade ou maternidade, diante da dependência 

jurídica, econômica e afetiva. Apenas a prova excludente do nexo causal daria azo à exclusão 

da responsabilidade de pais ou responsáveis (SIMÃO, 2008, p. 80-81).  

 Apesar da responsabilidade objetiva dos representantes, o legislador adotou a 

responsabilidade subsidiária por equidade, ainda que mitigada, de modo que a incapaz, a 

despeito de sua condição, também responderá pelo cometimento de ato ilícito, quer com seu 

patrimônio, quer pela aplicação de medidas socioeducacionais, como forma de penalidade ao 

ato infracional, desde que não impeçam ao ofensor o exercício ao direito à educação, visto ser 

um direito fundamental e da personalidade que visa ao interesse do menor de proteção da 

dignidade humana, além da potencialidade de ressocialização (CURY, 2003, p. 393).  

Quanto à omissão, que pode ser considerada como apoio velado ou indireto aos atos 

perpetrados pelos agressores, ou renúncia dos pais ao seu papel de educador, acarreta sanções 

jurídicas. Nesse sentido, é louvável o atual incremento de condenações judiciais de pais e 

responsáveis, além dos estabelecimentos de ensino, omissos frente ao bullying (CALHAU, 

2019, p. 46) 

A responsabilidade dos pais se assenta no exercício do poder familiar, disciplinado no 

artigo 1.634 do Código Civil, e no exercício do poder da guarda dos menores. A 

responsabilidade dos pais, tutores e curadores, por seu turno, decorre do poder objetivo de 

guarda e vigilância que exercem sobre filhos, tutelados e curatelados, sendo que no antigo 

Código Civil de 2016 era denominada de responsabilidade in vigilando.  

Contudo, é relevante destacar que, diferentemente da responsabilidade subjetiva com 

presunção de culpa (culpa in vigilando) estabelecida no Código Civil de 1916, no contexto do 

Código Civil de 2002, a responsabilidade dos pais, tutores e curadores é objetiva, com fulcro 

no expressamente disposto no artigo 933 do CC/2002. O objetivo da norma legal, nesse 

sentido, é garantir a melhor possibilidade de indenização por parte da vítima (o pilar da 

reparação de danos está no princípio da reparação integral da vítima pelos danos sofridos), já 

que, em regra, os responsáveis diretos não dispõem de patrimônio suficiente para garantir o 

pagamento de eventual indenização.  

Na atualidade, entende-se que o papel da escola vai além do aprendizado de 

conteúdos programáticos, sendo ambiente propício ao desenvolvimento das relações 

interpessoais e ao amadurecimento pessoal, ou seja, sua função é a educação formal e 

informal, conteúdos e valores.  
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Assim, a educação informal não seria mais exclusividade do ambiente familiar, que 

se omite do seu papel indefinidas vezes, pelos mais variados motivos. Seria principal 

atribuição das instituições de ensino e de seus colaboradores, que, somada à contribuição 

familiar, possibilitaria maior profundidade de compreensão do problema através do diálogo e 

da mediação qualificada (CALHAU, 2019, p. 50-51).  

Os procedimentos adotados pela escola frente à questão são os tradicionais, isto é, a 

repressão, como a suspensão ou expulsão, e a culpabilização do aluno e da família, o que tem 

sido visivelmente insuficiente para a solução do fenômeno, tendo em vista seu crescimento 

exponencial ao longo do tempo. Isso ocorre porque não se trata de um fenômeno individual, 

mas de algo que atinge a coletividade e revela os padrões de convívio social existentes27.  

Inicialmente, acreditava-se que a pessoa jurídica, por ser desprovida de vontade em 

sua ação, não poderia ser responsabilizada civilmente; no máximo, poderia ser 

responsabilizada por fato de outrem, de acordo com a doutrina da propriedade coletiva28. Com 

a aceitação da doutrina da realidade, que defendia que as pessoas jurídicas eram dotadas de 

personalidade e, portanto, teriam o elemento “vontade”, passou a ser possível a 

responsabilização das pessoas jurídicas pela culpa (PEREIRA, 2016, p. 119).  

Já no Código Civil de 1916 adotou-se a responsabilidade civil das pessoas jurídicas, 

porém apenas as de direito público, sendo excluídas as pessoas jurídicas de direito privado. E, 

embora houvesse a aplicação da doutrina de presunção de culpa, de modo que a pessoa 

jurídica responde pelo ato de seus dirigentes e administradores, não se reconheceu 

expressamente a responsabilidade objetiva (CASTRO, 2000, p. 46). 

No Código Civil de 2002, adotou-se, expressamente, a teoria do risco (criado ou 

proveito) às pessoas jurídicas, no parágrafo único do art. 92729, analisando-se, nesse caso, o 

aspecto econômico e profissional do agente causador do dano, pois se pressupõe vantagem 

(econômica – lucro) em relação à atividade (MARANHÃO, 2010, p. 275). Embora lícitas, 

essas atividades podem gerar riscos e, portanto, devem ter um sistema de reparação que vá 

além de considerações sobre o dolo ou culpa para sua configuração.  

                                                
27 Pesquisa publicada pela ONG Plan International Brasil em 2010. Disponível em: http://www.plan.org.br. 
Acesso em: 01 fev. 2019.  
28 A doutrina da propriedade coletiva sustentava que a pessoa jurídica responderia por atos culposos de seus 
associados e administradores, mas estes responderiam com seu patrimônio pessoal (PEREIRA, 2016, p. 69).  
29Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem (Grifo nosso).  
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A instituição privada exerce serviço público essencial, por concessão estatal, na 

modalidade de autorização, e, portanto, detém função social e responsabilidade social, como 

as demais empresas (MELLO, 2009, p. 696). Aquela não afasta a liberdade de exercício, mas 

limita o objeto da atividade e vincula a ação ao interesse público, em uma estratégia de 

colaboração entre Estado e o setor privado pela conquista da justiça social (TOMASEVICIUS 

FILHO, 2003).  

Nesse sentido, este autor proclama que a razão da empresa não está apenas nos lucros 

e na geração de empregos, mas na salvaguarda da existência digna dos indivíduos na 

sociedade. Mediante a aplicação da função social da empresa, é possível, pois, o 

reconhecimento dos seres humanos como valores supremos ao invés de instrumentos da 

atividade econômica (LOPES, 2006, p. 279). Essa é uma evidente delimitação da atuação do 

Direito na limitação tanto da esfera pública quanto da esfera privada.  

No que tange à responsabilidade social das empresas, que também se ergue no século 

XX, essa decorre da influência que exercem na esfera social e na concepção hodierna das 

práticas socialmente responsáveis, em prol dos princípios dos direitos humanos (BORGER, 

2001). Isso porque as pessoas jurídicas são responsáveis, jurídica e eticamente, pelos impactos 

sociais que produzem em âmbito interno e externo, o que promove o respeito da diversidade e 

a promoção da redução das desigualdades sociais, isto é, do bem-estar social 

(TOMASEVICIUS FILHO, 2003), ou seja, a responsabilização está atrelada ao 

descumprimento de um dever ético e legal.  

No que se refere às instituições privadas de ensino, cumpre destacar que 

desempenham função e responsabilidade social, por exercerem função pública do direito 

educacional, por intermédio da concessão estatal. Esse direito educacional é tido como direito 

fundamental social e é imprescindível ao exercício da cidadania (NEVES, 2015, p. 21). 

Quanto às empresas prestadoras de serviços educacionais, não há dúvidas de que 

aderem às práticas mercantis e que estão subordinadas às regras do mercado e às normativas 

nacionais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. A escola 

transmutou-se em empresa e, como tal, prima pela satisfação da clientela e pelos interesses 

econômicos, sem deixar de lado, claro, objetivos de bem-comum, de respeito mútuo, justiça, 

solidariedade e democracia (GORON, 2011). Afinal, ela não se limita à educação formal 

(apreensão de conteúdos e desenvolvimento de competência profissional), mas possibilita um 

processo complexo e integral de formação do indivíduo e de sua personalidade, voltado ao 
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exercício da cidadania, nos moldes do que se preconiza no art. 205 da Constituição Federal de 

198830.  

Nesse sentido, a escola é um sistema social que recebe as questões sociais, processa-as 

e as devolve de forma transformada, por isso dá condições suficientes ao desenvolvimento 

pleno das capacidades individuais. Ou seja, a escola, como empresa responsável socialmente, 

contribui para o enfrentamento dos problemas sociais, em virtude da sua missão pedagógica 

de proteção dos direitos fundamentais e de formação e aprimoramento da personalidade dos 

educandos (EILBERG, 2010).  

Além do Código Civil, aplica-se, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor, 

visto que a proteção deste detém status de garantia constitucional e de princípio norteador da 

atividade econômica, em conformidade com a solidariedade social e a dignidade da pessoa 

humana, com o fito de assegurar o interesse social de boa-fé, além de transparência e 

equilíbrio nas relações de consumo. Cumpre mencionar que estas não se revelam pelo objeto, 

mas pelas características dos sujeitos participantes dessa relação (KHOURI, 2012, p. 49), 

conceituados nos artigos 2º e 3º do mencionado diploma31. Depreende-se do dispositivo que o 

fornecedor deve apresentar as características de: desenvolvimento de atividade econômica de 

forma profissional, com habitualidade, de forma remunerada, para obtenção de lucro.  

A escola, portanto, é fornecedora por prestar serviços educacionais a partir de um 

contrato bilateral, oneroso, comutativo e de longa duração com a finalidade de ministrar 

conhecimentos e informações imprescindíveis à plena formação do indivíduo (GORON, 

2011), ou seja, o objeto do contrato de consumo é o processo de ensino-aprendizagem, o que 

revelaria também uma “missão pedagógica” (EILBERG, 2010).  

Embora seja aplicado massivamente às pessoas jurídicas de direito privado 

(CARVALHO, 2011, p. 41) sustenta que também é possível sua aplicação ao serviço público, 

desde que não seja destinado à generalidade das pessoas, isto é, seja uti singuli, de modo que 

não caberia a aplicação do direito do consumidor aos casos de bullying perpetrados em 

instituições públicas de ensino, por não restar configurada a figura do fornecedor ou prestador 

                                                
30Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
31Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final. 
        Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 
intervindo nas relações de consumo. 
        Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
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de serviço. Isso porque a arrecadação de tributos não se confunde com a remuneração exigida 

pelo art. 3º do CDC, não havendo, pois, uma relação contratual de serviço entre o Estado e o 

cidadão. 

O consumidor, em qualquer caso, é considerado vulnerável, diante da flagrante 

desigualdade entre as partes e de sua fragilidade na relação, de tal forma que a vulnerabilidade 

é vista como ferramenta destinada à consecução da igualdade material. Podem ser 

considerados consumidores os contratantes da prestação de serviços educacionais, isto é, pais 

ou responsáveis legais, mas é possível reputar a criança ou o adolescente como consumidor 

equiparado, em consonância com o parágrafo único do art. 2º do CDC, não em stricto sensu, 

mas com os mesmos benefícios deste.  

Pode haver, ainda, o que se chama de “hipervulnerabilidade” quando houver um 

incremento da vulnerabilidade do consumidor devido a circunstâncias pessoais, de caráter 

permanente ou temporário, como a idade reduzida de infantes e adolescentes. A adoção desse 

critério, garantiria a promoção do pleno desenvolvimento da personalidade dos educandos, em 

virtude do tratamento equitativo e digno (MARQUES, 2011, p. 360-362). 

Esses educandos, então, especialmente diante de um vício ou defeito na prestação de 

serviços, como no caso do bullying escolar, caracterizam-se como vulneráveis, já que 

consumidores equiparados, mas também como hipervulneráveis, haja vista não terem 

alcançado o amadurecimento intelectual e emocional (NEVES, 2015, p. 102).  

Na medida em que o fornecedor não estiver cumprindo com os seus deveres legais, 

como a minoração dos riscos inerentes ou não à sua atividade ou o dever de qualidade em 

relação aos produtos ou serviços prestados, e esse descumprimento causar danos, efetivos ou 

prováveis, ele deve ser responsabilizado, contratual e extracontratualmente, em nome do 

princípio da proteção à confiança na relação de consumo, pois a responsabilidade surge da 

violação do dever legal. Para tanto, o consumidor terá uma gama de instrumentos materiais e 

processuais possíveis e contará com o sistema unitário de responsabilidade objetiva, em que é 

dispensável a aferição da culpa do fornecedor a título de reparação (MARQUES, 2011, p. 

1219-1221) pela insegurança ou inadequação do serviço (art. 14, CDC).  

O dever de segurança não expira, e o não cumprimento deste ensejará a aplicação da 

teoria do risco. Esta, de cunho eminentemente social, considera o indivíduo como integrante 

da coletividade e, portanto, inserido através de vínculos intersubjetivos (LISBOA, 2006, p. 

39). Dessa forma, protege-se não apenas o patrimônio do consumidor, mas seus direitos 

extrapatrimoniais ou da personalidade, pois há uma íntima relação entre estes e a 



72 
 

responsabilização por dano moral (BITTAR, 2000). Nota-se, portanto, ser dever do 

fornecedor a adoção de mecanismos voltados à redução dos riscos, em prol da segurança, e à 

preservação e efetivação de direitos, principalmente da personalidade.  

 

2.2.2 Mudança de paradigma: da reparação à prevenção dos danos 

 

A questão da função da responsabilidade civil se alterou com o tempo. O Direito tem a 

função de atenuar conflitos e solucionar problemas, inibindo condutas reprováveis a partir de 

sanções e indenizações. Há muito tempo doutrinadores têm debatido a respeito da função da 

reparação civil. Historicamente, a sua função principal envolvia a questão punitiva e de 

reestabelecimento da ordem social. No entanto, a partir do século XIX, a responsabilidade 

civil, influenciada por desenvolvimentos na criminologia, passou a vislumbrar funções outras 

que não a punição e o reestabelecimento da ordem social. Nesse momento histórico, em que 

acidentes industriais se tornaram ocorrência comum, a função da responsabilidade civil 

passou a abranger também um valor justo de indenização à vítima. 

As funções da responsabilidade civil, portanto, passaram a ser três: reparação dos 

prejuízos sofridos (compensatória), a prevenção de novos danos (dissuasória) e a sanção pela 

conduta ilícita (punitiva). A função reparatória tornou-se a principal na responsabilização 

civil, surgindo da necessidade de recomposição do status quo alterado pelo dano. Entende-se 

que a ação ou omissão do ofensor rompeu um equilíbrio jurídico prévio entre este, o ofendido 

e o Direito. O dano causado por ato ilícito poderia derivar tanto de questões contratuais 

quanto não contratuais (DINIZ, 2009, p. 8). 

Essas três funções continuam vigentes hodiernamente no Direito Civil. “A maior ou 

menor adequação da responsabilidade civil para a realização dessas três funções varia de 

acordo com o caso e com o modo como o Direito a regula” (PUSCHEL, 2007, p. 91-107). A 

realização simultânea desses três objetivos pode ser difícil, visto que em certas situações, 

compromete-se a realização de um objetivo para atingir-se outro. 

Entretanto, deve-se notar que nos dias atuais, a função fundamental da 

responsabilidade civil jaz no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 

Constituição Federal) e seu objetivo fundamental é a reparação do dano causado; o retorno ao 

status quo através de indenização fixada de maneira proporcional ao dano (CAVALIERI 

FILHO, 2009, p.13). A reparação não deve ser utilizada para enriquecimento ilícito da vítima, 
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mas apenas para restaurar a situação anterior ao dano ou ao menos minorar os seus efeitos. A 

recomposição do equilíbrio violado hoje jaz no cerne do instituto. 

Há unanimidade da função de reparação no instituto da responsabilidade civil, embora 

o debate continue em torno da questão da punição. Alguns doutrinadores, como Carlos 

Alberto Bittar Filho, ainda enxergam um caráter nitidamente sancionatório no instituto da 

reparação em responsabilidade civil. Essa função punitiva teria a finalidade tanto de garantir 

uma conscientização do comportamento danoso do ofensor como fazer com que a conduta do 

ofensor sirva de exemplo aos demais (BITTAR FILHO, 1995, p. 45-56). A questão não é 

expressamente prevista no Código Civil de 2002, mas têm fundamentado decisões da 

jurisprudência quando da fixação das indenizações. Essas são majoradas sob a justificativa de 

punir e educar o ofensor pelos danos causados, especialmente quando se trata de Bullying. 

A análise dos princípios basilares da responsabilidade civil, principalmente quanto à 

questão da responsabilidade objetiva (abrangendo aqui questões como a equidade e a 

distribuição de danos a quem tem melhores condições de suportar o valor indenizatório) 

contanto, não apontam para funções de punição, educação ou desmotivação. Resta clara tão 

somente a função de restauração do equilíbrio jurídico econômico anteriormente existente 

entre o sujeito responsável pelo dano e pela vítima. 

Apesar das fundamentações de alguns julgados a respeito da prática de bullying (que 

mencionam as funções punitivas e educativas da responsabilização civil), resta evidente uma 

mudança de paradigma no que diz respeito à motivação positivada pelos estatutos de 

responsabilidade civil. Esses devem basear-se no princípio mestre da dignidade da pessoa 

humana para restaurar o status quo ante do ofendido por meio da indenização proporcional. 

 

2.2.3 Lei 13.185/2015: programa de combate e prevenção à intimidação sistemática 

(bullying) 

 

O bullying sempre existiu nas escolas. Contudo, o seu estudo com parâmetros 

científicos, como fenômeno psicossocial individualizado, ocorreu apenas nas últimas décadas 

(FANTE; PEDRA, 2008).  

Até 2015, não havia legislação nacional específica para combate e prevenção ao 

bullying. Desse modo, aplicava-se analogicamente, quando cabível, a Constituição Federal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, dentre outros compêndios legislativos 

ou leis esparsas. Sobre essas, nota-se que inúmeras legislações estaduais e municipais 
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trataram do bullying escolar, ainda que não houvesse uniformidade entre eles, quer em 

conceituação, quer em medidas de conscientização e combate, o que, em certa medida, trazia 

insegurança jurídica (NEVES, 2015, p. 31).  

 Embora houvesse iniciativas legiferantes para criminalização das condutas 

perpetradoras de bullying, em 2015, por intermédio da lei 13.185/2015, promulgada em 06 de 

novembro pela então presidente Dilma Roussef, instituiu-se oPrograma de Combate à 

Intimidação Sistemática (Bullying) em todo o território nacionale sistematizou-se o tema na 

esfera nacional. 

Quanto à estruturação da lei 13.185/2015, composta por 08 artigos, há em seu artigo 

inaugural a conceituação do termo “intimidação sistemática” e instituição do Programa 

Nacional de combate e prevenção. Nos artigos seguintes traz os parâmetros para 

caracterização da conduta, incluindo os atos de cyberbullying, e os tipos de bullying. Em 

seguida, traça os objetivos do programa instituído e o dever das instituições de ensino, clubes 

e agremiações recreativas. Prevê, também, a produção e publicação de relatórios bimestrais 

para o planejamento das ações necessárias e a realização de convênios e parcerias entre os 

entes federados para a implementação e execução das ações.  

Foi a primeira lei, em esfera nacional, a tratar sobre o tema, embora o tenha feito de 

forma sumária e incompleta. Ela previu a não criminalização do bullying, mas a sua 

prevenção, e não regulamentou a punição civil ou administrativa, visto que a 

responsabilização já tinha previsão em outros dispositivos legais, como a Constituição 

Federal32, o Estatuto da Criança e do Adolescente33, Código de Defesa do Consumidor34 e 

Código Civil35. Ademais, não houve fixação de prazos nem esclarecimento sobre o que 

deveria ser feito pelas instituições de ensino para o cumprimento da normativa (CALHAU, 

2019, p. 112). 

Ressalta-se que a lei que instituiu o programa de combate à intimidação sistemática ou 

bullying (lei 13.185/2015) estabeleceu princípios e também diretrizes para desenvolvimento e 

execução de políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate ao bullying. Além disso, o 

programa em comento trata-se de um instrumento obrigatório voltado a coibir e prevenir a 

ocorrência de bullying, por intermédio da conscientização e orientação dos envolvidos 

(NEVES, 2015, p. 48).  

                                                
32 Art. 227 da Constituição Federal. 
33 Art. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990). 
34 Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/1990). 
35 Art. 232 do Código Civil (lei 10.406/2002). 
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A referida legislação positivou, para fins de unidade conceitual em território nacional, 

o conceito de Bullying, denominado como Intimidação Sistemática, de acordo com o §1º do 

artigo inaugural da lei36, bem como trouxe classificações em “tipos”, em coerência com a 

doutrina especializada no tema. 

Como nota-se, a lei em questão evitou ao máximo a punição dos agressores, dando 

privilégio a instrumentos consensuais de soluções de conflito, como o intuito de promover 

responsabilização efetiva e de modificar as formas de comportamento hostis. Tal lei é muito 

bem-vinda em um cenário de crescente violência escolar37 38, tendo importante fim social ao 

garantir a dignidade do ser humano e seu pleno desenvolvimento, e tutelar sua integridade 

física e psíquica. Ademais, é extremamente salutar ao sistema na medida em que dá enfoque 

jurídico e social ao tema.  

 

2.2.3.1 Conceito legal de “intimidação sistemática” 

 

A partir da lei 13.185/2015, definiu-se o termo “bullying” em suas diferentes 

representações, embora sua conceituação tenha caráter meramente exemplificativo e não 

taxativo, de modo que é possível a caracterização de amplas condutas nesse conceito 

(NEVES, 2015, p. 50).  

Segundo o artigo inaugural da referida lei, a conduta é perpetrada diante de 

comportamentos violentos, intencionais e repetitivos. Compreende-se que há o bullying, 

portanto, quando se está diante de comportamentos agressivos habituais e repetitivos, 

exercidos individualmente ou em grupo, em uma relação de desequilíbrio de poder ou força 

entre os envolvidos, que acarretem sofrimento e humilhação às vítimas, que nesse caso se 

tratam de crianças e adolescentes (NEVES, 2015, p. 19).  

No que se refere à relação desigual de poder, disposta no caput do art. 1º, in fine, da lei 

13.185/2015, reputa-se tratar-se de “assimetria de poder”, representada pelas diferenças entre 

os envolvidos, como diferença de idade ou desenvolvimento físico ou como popularidade 

(LOPES NETO, 2005).  

                                                
36

Art.1º - (...) 
§1º - No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática (Bullying) todo ato de violência 
física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou 
grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à 
vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 
37 ABRAMOVAY, Miriam. Programa de prevenção à violência nas escolas: violências nas escolas. Rio de 
Janeiro: FLACSO, Brasil, s.d. Disponível em: http://flacso.org.br/files/2015/08/Violencias-nas-Escolas.pdf. 
Acesso em: 11 fev. 2019.  
38 ONG Plan International Brasil em 2010. Disponível em: http://www.plan.org.br. Acesso em: 01 fev. 2019.  
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Em relação à “ausência de motivação evidente”, estabelecida no caput do art. 1º da lei 

13.185/2015: 

É fundamental explicitar que as atitudes tomadas por um ou mais agressores 
contra um ou alguns estudantes, geralmente não apresentam motivações 
específicas ou justificáveis. Isso significa dizer que, de forma quase 
“natural”, os mais fortes utilizam os mais frágeis como meros objetos de 
diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e 
amedrontar suas vítimas (SILVA, 2010, p. 21).  

 

Há quem, no entanto, pondere sua questionabilidade, visto que é possível que haja 

razões suficientes que motivem a ação dos agressores, ainda que sejam injustificáveis, por 

serem fruto de preconceito e discriminação a grupos sociais específicos, como pobres, negros 

e homossexuais (NEVES, 2015, p. 35). Ou seja, é cediço que a raiz da questão está na 

intolerância e na inaceitabilidade das diferenças, que desemboca em brutal violação da 

dignidade e integridade do indivíduo (NEVES, 2015, p. 152-153).  

Nessa mesma linha, “o abuso de poder, o desejo de intimidar e dominar e até a pura 

diversão figuram entre os motivos que movem os bullies a atuar” (CEREZO, 2009, p. 384).  

Por esse motivo, pode-se reputar infeliz a expressão “sem motivação evidente”, haja 

vista que diante ou não de motivo, nada é plausível como justificativa à intimidação 

sistemática, nem mesmo a própria realidade dos fatos. Assim, não se justifica apelidar a 

vítima de “gorda” ou similar, ainda que ela seja obesa, pois o gravame se dará igualmente 

(NEVES, 2015, p. 50).  

 

2.2.3.2 Objetivos da lei 13.185/2015 

 

O artigo 4º da lei 13.185 de 201539 traça os objetivos a serem atendidos pelas escolas 

brasileiras. No entanto, o artigo não trouxe previsão orçamentária, nem fixou um prazo 

                                                
39 Art. 4o  Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 
I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade; 
II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, 
orientação e solução do problema; 
III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação; 
IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de 
vítimas e agressores; 
V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 
VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de identificação e 
conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; 
VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e 
tolerância mútua; 
VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos 
alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil; 
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razoável para seu cumprimento, muito menos considerou a sobrecarga de atribuições às 

instituições de ensino, que traz grandes problemas práticos (CALHAU, 2019, p. 111). 

A referida legislação, então, restringiu-se ao enfrentamento restaurativo, com o 

emprego de medidas consensuais de solução de conflitos, não havendo previsão acerca de 

punição civil ou administrativa, quiçá penal. Aliás, optou-se pela não criminalização da 

conduta, em profunda dissonância com os inúmeros projetos de lei anteriores mencionados; 

mas em consonância com o contexto de proteção da dignidade da pessoa humana em que se 

insere e as recomendações internacionais referentes à implementação da cultura da paz na 

educação. 

Buscou-se trazer mecanismos capazes de prevenir e combater as condutas 

configuradoras de bullying do ambiente escolar, haja vista seus objetivos, dispostos no art. 

4º40. Estes dizem respeito ao combate e à prevenção, através de campanhas de 

conscientização, capacitação de docentes, assistências psicológica, social e jurídica, dentre 

outras.  

Vários dos objetivos estipulados pelo legislador parecem utopia (NEVES, 2015, p. 

51), no entanto, são basilares na construção de uma sociedade justa que preza pelo respeito 

aos direitos fundamentais por meio da educação, não só para apreensão dos conteúdos 

programáticos, mas para assimilação de valores para o convívio em sociedade.  

Nesse sentido, a escola pode reproduzir a ideologia vigente, mas também tem maior 

capacidade de promoção de intervenção, tanto na sociedade, quanto na cultura (SAVIANI, 

1994). Por isso, no que diz respeito ao bullying escolar: 

 

                                                                                                                                                   
IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas 
práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas 
por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. 
40Art. 4o  Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 
I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade; 
II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, 
orientação e solução do problema; 
III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação; 
IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de 
vítimas e agressores; 
V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 
VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de identificação e 
conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; 
VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e 
tolerância mútua; 
VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos 
alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil; 
IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas 
práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas 
por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. 



78 
 

[...] as escolas mais sensíveis e atentas às mudanças globais de nosso tempo 
já estão procurando iniciar processo de inovação e reforma que poderão dar 
conta de novos desafios. É necessário modificar não somente a organização 
escolar, os conteúdos programáticos, os métodos de ensino e estudo, mas, 
sobretudo, a mentalidade da educação formal (SILVA, 2010, p. 63). 

 

 Isso evidencia a necessidade de intervenções no campo das relações interpessoais, na 

valorização humana e na valorização do outro. É uma tentativa de descentralização do 

individualismo para observação do todo. 

A autora continua ao afirmar que “não são necessárias ideias mirabolantes, mas que 

também não existem receitas prontas, visto que cada instituição escolar é única”. Por isso, a 

sugestão dada é quanto um projeto educativo que deve “[...] seguir paradigmas simples e 

comuns, que sejam capazes de revelar o valor da paz e da tolerância, bem como do respeito ao 

outro e, sobretudo, à vida em suas diversas manifestações” (SILVA, 2010, p. 60). Essa 

intervenção é necessária haja vista a importância das relações humanas para a formação da 

personalidade e da identidade do indivíduo, que devem ser produtivas, não angariando 

sofrimento e traumas para o indivíduo (TADEI, 2011, p. 129). 

A lei nacional não diverge consideravelmente em relação às legislações estaduais e 

municipais relacionadas ao tema e impõe o dever legal específico de combate ao bullying e de 

capacitação dos responsáveis (NEVES, 2015, p. 49-50).  

Ainda, foi estabelecida, no art. 5º da lei em comento41, a obrigação específica das 

escolas, dos clubes e agremiações recreativas de enfrentamento ao bullying, com efetivas 

medidas de conscientização, prevenção e combate, apesar de já haver previsão de 

responsabilização das escolas no tocante ao bullying em dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais. Afinal, em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal42, é 

dever do Estado, que nesse caso significa a escola, além da família e sociedade, a garantia, 

com absoluta prioridade, dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, bem como a 

segurança frente qualquer forma de violência. 

 Soma-se a isso o disposto no Título I43 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA 

– lei. 8.069, de 13 de julho de 1990) que prevê a proteção integral e a prioridade dos direitos 

                                                
41Art. 5o  É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de 
conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática (bullying). 
42Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.   (Redação dada Pela 
Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
43 Título I 
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fundamentais dos das crianças e dos adolescentes44 – paradigma adotado pela Constituição de 

1988 para uma nova perspectiva em relação aos menores (MÉNDES; BELOFF, 2001), não 

mais como objetos de direito, mas em definitiva condição de cidadãos (FACHIN, 1999, p. 

330).  

 Assim, a Lei nº 13.185/2015, em seu art. 5º45, apenas reforça o dever do 

estabelecimento de ensino de assegurar, prioritariamente, os direitos fundamentais das 

crianças e adolescentes, com a obrigação específica de assegurar medidas de conscientização, 

prevenção e combate à intimidação sistemática ou bullying. Essa medida amplia a 

responsabilidade e as incumbências da escola, que deve promover medidas efetivas e “não 

meramente burocráticas ou cosméticas” (CALHAU, 2019, p. 115), de modo que a escola 

poderá ser responsabilizada civilmente por omissão desse seu dever legal. Por outro lado, em 

conformidade com a teoria do risco já tratada, responderá ainda que tome todas as medidas 

adequadas ao combate e à prevenção do bullying.   

                                                                                                                                                   
Das Disposições Preliminares 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito 
e vinte e um anos de idade. 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 
discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de 
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.        (incluído 
pela Lei nº 13.257, de 2016) 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais. 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento. 
44 A teoria da proteção integral deve ser considerada a partir dos fins sociais a que se dirige o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, visto estes serem sujeitos em desenvolvimento. Dessa forma, além de tratamento especial, 
conforme art. 6º, ECA, devem ter absoluta prioridade, tanto por parte da família quanto do poder público 
(BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da criança e do adolescente. 5.ed. Salvador-BA: Juspodivm, 
2017).  
45Art. 5o  É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de 
conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática (bullying). 
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2.2.4 Lei nº 13.819/2019: prevenção ao suicídio 

 

Nesse mesmo sentido de prevenção, tanto da lei 13.185/2015, quanto da lei 13.663/18, 

foi promulgada, em 26 de abril de 2019, a lei 13.819/2019 que institui a Política Nacional 

permanente de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em 

cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656, de 3 

de junho de 1998, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde.  

A lei em comento é composta por 11 artigos, nos quais há a instituição do referido 

programa de prevenção enquanto política nacional, o estabelecimento dos objetivos desta 

política, a exemplo da disponibilização de canais de atendimento telefônicos gratuitos e 

sigilosos, os requisitos para a definição de violência autoprovocada e os casos de notificação 

compulsória, por parte dos estabelecimentos de ensino e de saúde. Há, ainda, previsão quanto 

à capacitação de profissionais e a inclusão da cobertura de atendimento desses casos pelos 

planos privados de saúde.  

 Essa norma, fruto do PL 10331/2018, de autoria do deputado Osmar Gasparini Terra, 

trouxe um complexo de medidas para reduzir os casos de violência autoprovocada, desde os 

casos de automutilação até os casos de suicídio. Dentre o referido complexo, existe um canal 

telefônico direcionado ao atendimento das pessoas em sofrimento psíquico (art. 4º) (Disque 

188 - Centro de Valorização da Vida), que poderá ser utilizado de forma sigilosa e gratuita e a 

incumbência dos estabelecimentos de ensino, públicos e particulares, de notificarem, 

compulsoriamente, os casos suspeitos e ocorrências ao Conselho Tutelar competente (art. 6º), 

que serão mantidos em sigilo (§3º do art. 6º). Para tanto, previu-se legislação em comento a 

necessidade de capacitação tanto de profissionais de saúde (art. 3º, IX), a fim de melhor lidar 

com os casos de violência autoprovocada, mas também dos profissionais dos 

estabelecimentos de ensino (art. 6º, §5º).  

 Ademais, a referida lei modificou o art. 10-C da lei 9.656/1998 para que os planos e 

seguros privados de assistência à saúde incluam, em sua cobertura de atendimento, a 

assistência aos casos de violência autoprovocada e às tentativas de suicídio (art. 10).  

 Dessa forma, a lei 13.819/2019 é uma estratégia de atuação permanente do Poder 

Público, com apoio da sociedade civil e das instituições de ensino, para prevenção da 

violência autoprovocada e para promoção da saúde mental de crianças e adolescentes, tendo 
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em vista o crescente número de suicídios no país, conforme dados do Ministério da Saúde46. 

Dá-se ênfase à proteção à vida, bem jurídico de suma importância e de tutela primordial, e à 

integridade psicofísica do indivíduo, temas tangentes às demais legislações comentadas ao 

longo do trabalho.  

 Cumpre salientar, ainda, que é legislação inovadora em âmbito nacional, mas que 

encontra diversas normativas similares em outras esferas dos entes federados, como a lei n. 

18.545, de 26 de março de 2018, que institui o "Programa de Prevenção e Combate ao 

Suicídio" no Município de São Carlos, no estado de São Paulo.  

 

2.2.5 Lei nº 13.663/2018: cultura da paz como incumbência escolar 

  

Com o mesmo objetivo de prevenção e combate ao bullying, apesar de não se 

restringir a este, promulgou-se a Lei nº 13.663/2018. A partir dessa legislação, alterou-se o 

art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tendo em vista o programa 

de prevenção e combate ao bullying que está vinculado à proposta de educação para a paz, a 

partir do entendimento, difundido por organismos internacionais como a UNESCO, de que a 

instituição escolar é o local privilegiado para que se desenvolvam políticas e ações contra a 

violência (BRITO, 2014, p. 79). 

A lei 13.663/2018 conta com apenas 02 artigos: o primeiro sobre a inclusão de dois 

incisos ao artigo 12 da lei 9.394/1996 (LDB), referentes a medidas de conscientização, 

prevenção e combate à intimidação sistemática, em que se inclui a cultura da paz, e o segundo 

artigo quanto à entrada em vigor da legislação.  

A referida lei reforça o que já era previsto pela Lei nº 13.185/2015, que  

instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), incluindo a 

obrigatoriedade de implementação de ações para a promoção da cultura de paz. Houve 

renovação, portanto, da obrigação específica das instituições escolares de combate efetivo ao 

bullying, porém com maior abrangência em sua determinação, pois não se trata apenas do 

combate ao bullying, mas da coibição de toda forma de violência, além da promoção da 

cultura da paz, através de medidas de conscientização, de prevenção e de combate 

(CALHAU, 2019, p. 116-117).  

                                                
46 Entre 2007 e 2016, foram registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 106.374 óbitos por 
suicídio. Em 2016, a taxa chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, com a notificação de 11.433 mortes por essa 
causa. Disponível em: http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44404-novos-dados-reforcam-a-
importancia-da-prevencao-do-suicidio. Acesso em: 02 set. 2019.  



82 
 

Cumpre salientar que, no Brasil, houve diversas ações e programas direcionados à 

cultura da paz, que visam ao enfrentamento e à mediação de conflitos que comprometam a 

convivência pacífica, especialmente no ambiente escolar. Esse trabalho foi desenvolvido, 

prioritariamente, por Organizações Não-Governamentais (ONGs), em geral, internacionais, 

no intuito de conscientizar sobre o problema, capacitar profissionais para lidar com o mesmo 

e, acima de tudo, incentivar regulamentações ou alterações normativas de prevenção e 

combate (BRITO, 2014, p. 134-135).  

Alguns também foram os projetos de governos municipais e estaduais, a exemplo da 

criação da Secretaria de Estado da Prevenção à Violência (Seprev), no estado de Alagoas47, a 

difusão do programa Educação para a Paz48, em âmbito nacional, além da edição de 

legislações, como a Lei Estadual 14.651/2009, de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 

2009), ou a Lei Municipal 14.957/2009, do município de São Paulo (SÃO PAULO, 2009).  

Cumpre destacar, porém, que desde o Massacre de Realengo49, em 2011, e o do apelo 

midiático para solução do bullying nas escolas, inúmeros foram os projetos de lei, de alcance 

nacional, apresentados à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, com os mais variados 

enfoques: desde a criminalização das condutas configuradoras do bullying à exigência da 

implementação nas escolas de programas de prevenção e combate à violência escolar, 

conforme as diretivas internacionais da UNESCO50.  

 No tocante à primeira opção de projetos, a criminalização, pode-se mencionar: PL 

6935/2010, PL 1011/2011, PL 1494/2011 e PL 1573/2011, na Câmara dos Deputados, PLS 

236/2012 (anteprojeto do Novo Código Penal). Todos se referem à alteração do Código Penal, 

ou redação do novo diploma penal, para inclusão do bullying (denominado de “intimidação 

vexatória” em ambos os projetos) no rol de crimes, especialmente, nos contra a honra, sob a 

justificativa de que a tipificação penal seria o melhor instrumento para coibir tais práticas, o 

que é defendido por autores como Ana Beatriz Barbosa (SILVA, 2010).  

 No entanto, para fins do presente trabalho, dar-se-á ênfase à outra modalidade de 

projetos de lei que se refiram ao bullying, quais sejam os que disponham sobre a criação de 

medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar, nos estabelecimentos 

de ensino, prevendo alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 

                                                
47 Disponível em: http://www.paz.al.gov.br. Acesso em 23 jan. 2019.  
48 Disponível em: https://www.iofc.org/pt-br/educacao-para-paz. Acesso em: 24 jan. 2019.  
49 Crime ocorrido em 07 de abril de 2011, na Escola Municipal Tasso da Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro, 
perpetrado por Wellington Menezes de Oliveira, ex-aluno da escola e vítima de bullying, que resultou no 
assassinato de 12 crianças, 13 feridos e seu posterior suicídio.  
50 Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. Disponível em: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112874_por. Acesso em: 24 jan. 2019.  
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9.394/96). Exemplos encontrados foram: PL 6725/10, PL 1226/2011, PL 1785/2011, PL 

5826/2016, na Câmara dos Deputados; PLS 228/2010 e PLS 196/2011, no Senado Federal.   

 Autores, como Hilário, entendem que se deve evitar a punição penal dos agressores, 

haja vista o direito constitucional e civil serem suficientes na proteção frente a lesões, quer 

prevenindo, quer reprimindo, ao salvaguardarem a dignidade da pessoa humana e os aspectos 

da personalidade inerentes ao indivíduo (HILÁRIO, 2010, p. 33).  

 Tais programas de prevenção e combate ao bullying, e a respectiva alteração da LDB, 

estão vinculados à proposta de educação para a paz, tendo em vista o entendimento de que a 

instituição escolar é o local privilegiado para que se desenvolvam políticas e ações contra a 

violência (BRITO, 2014, p. 79) 

 A UNESCO promove estudos e pesquisas sobre o tema “violência na escola” com 

vistas à fomentar a transformação da cultura da violência e a construção da cultura da paz, em 

âmbito global.   

Essa profusão de iniciativas legislativas, logo após à comoção, perplexidade e 

indignação frente ao Massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, após analisar as justificativas 

das propostas, geralmente simples e sucintas, pode significar iniciativas populistas 

alavancadas pelo apelo midiático sobre o assunto (ALEIXO, 2012).  

Isso porque muitos dos projetos de leis mencionados não estão embasados em sólidos 

argumentos científicos, oriundos de aprofundadas pesquisas sobre o tema, como é esperado de 

qualquer política pública, mas no clamor público e na indignação, ou em índices estatísticos, 

sem maiores dados sobre a contabilização e o contexto dos números apresentados, 

denominadas por Leonardo Secchi de conjectura não estruturada, que conta com os burocratas 

na linha de frente (SECCHI, 2017, p. 51) 

 

2.2.5.1 Projeto de lei 5.826/2016 e Lei 13.663/2018 

 

Dos projetos de lei previamente analisados, o PL 5.826/2016, de autoria da deputada 

Keiko Ota, do PSB de São Paulo, tornou-se a lei 13.663/2018 que altera o art. 12 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de 

prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as 

incumbências dos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2018).  

Sua principal justificativa é a crescente violência no ambiente escolar, em 

conformidade com inúmeras pesquisas realizadas sobre o tema, a exemplo do Diagnóstico 



84 
 

Participativo das Violências nas Escolas: falam os jovens51, coordenado por Miriam 

Abramovay, em 2016, além de estar pautado nos valores fundamentais e democráticos do 

ordenamento pátrio.  

Com a transformação do projeto de lei 5.826/2016 na lei 13.663/2018, promulgada em 

15 de maio de 2018, promoveu-se uma alteração no artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, com o acréscimo dos incisos IX e X, de modo que o referido artigo 

passou a constar assim: 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 

caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da escola;             (Redação dada pela Lei 

nº 12.013, de 2009) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos 

que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual 

permitido em lei.             (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que 

apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual 

permitido em lei;                 (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019) 

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate 

a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), 

no âmbito das escolas;                (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018) 

X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas 

escolas.                (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018) 

 

                                                
51 Diagnóstico Participativo das Violências nas Escolas: falam os jovens. Disponível em: 
http://flacso.org.br/files/2016/03/Diagnóstico-participativo-das-violências-nas-escolas_COMPLETO_rev01.pdf. 
Acesso em: 26 jan. 2019.  
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 A referida lei reforça o que já era previsto pela lei 13.185/2015, que  

instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), incluindo a 

responsabilidade das escolas na promoção de medidas de combate ao bullying, além de incluir 

a obrigatoriedade de implementação de ações para a promoção da cultura de paz. Portanto, 

por meio da referida lei previu-se, expressamente, as atribuições das instituições escolares 

para prevenção e combate ao bullying, através da mudança na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 Foi uma reiteração da previsão já contida no inciso IX art. 4º da lei 13.185 de 2015, 

em que se apresentava como um dos objetivos do Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (Bullying): 

 

Art. 4o  Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 
(...) 
IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), 
ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros 
profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. 

 

 Houve renovação, portanto, da obrigação específica das instituições escolares de 

combate efetivo ao bullying, porém com maior abrangência em sua determinação, pois não se 

trata apenas do combate ao bullying, mas da coibição de toda forma de violência, além da 

promoção da cultura da paz, através de medidas de conscientização, de prevenção e de 

combate (CALHAU, 2019, p. 116-117).  

 O artigo 12 da LDB traça as prerrogativas legais dos atores envolvidos no 

planejamento e na execução dos serviços escolares, a partir da concepção da educação como 

um bem público coletivo, que depende de eficaz gestão democrática, princípio da educação 

disposto no inciso VI do art. 206 da Constituição Federal, e de políticas públicas destinadas à 

garantia e promoção de direitos fundamentais. 

 Trata, pois, dos direcionamentos coletivos promovidos pela escola e pela comunidade 

frente às responsabilidades comuns, no intuito de cumprir os papeis legais e sociais destinados 

a cada um, além de encontrar caminhos para superar dificuldades e promover um ambiente 

educacional autônomo, organizado no sentido de possibilitar transformações sociais, mas 

lastreado nos princípios constitucionais democráticos (CARNEIRO, 2017, p. 257-259).  

 

2.2.5.2 Considerações sobre a Lei 13.663/2018 
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 É fundamental que haja, porém, a perspectiva do direito educacional voltado ao pleno 

desenvolvimento do educando e de suas potencialidades, tendo em vista que o conhecimento 

é uma necessidade básica do ser humano, além de estar intrinsecamente relacionado ao direito 

à vida, sendo inerente ao indivíduo. Para um setor da doutrina, então, o direito à educação não 

é tão somente um direito social fundamental de interesse público, mas direito ínsito à 

personalidade, como direito privado subjetivo absoluto (JOAQUIM, 2015, p. 119-120).   

Em qualquer dos casos, lastreia-se na dignidade da pessoa humana, princípio do 

Estado Democrático de Direito e paradigma do ordenamento jurídico pátrio, pois não é 

possível compreender uma vida digna sem o mínimo de educação, haja vista que esta 

repercute, inclusive, no caráter do indivíduo e nos valores por ele internalizados. Portanto, a 

educação deve ser compreendida pela sua capacidade de formação integral do ser humano, 

quer na inteligência racional, quer na inteligência emocional ou racional, o que daria sólidos 

fundamentos à noção de educação em valores através da cultura da paz.  

É importante mencionar que já havia a previsão do inciso VI do artigo 12 da LDB52 

em relação à articulação e a integração da escola-comunidade, em diálogo permanente, para 

ampliar as possibilidades de desenvolvimento do educando, além de favorecer a busca de 

soluções para eventuais questões enfrentadas no ambiente escolar, tendo em vista a 

corresponsabilidade do Estado, da família e da sociedade (art. 205, CF) e a complexidade do 

processo de aprendizagem no ambiente escolar, repleto de ambiguidades e desafios; 

naturalmente propenso a conflitos (CARNEIRO, 2017, p. 265) 

“O cotidiano dos conflitos é um processo e uma das características centrais e 

definidoras das escolas”, o qual constitui apenas uma pequena amostra da potencialidade de 

conflito nas relações humanas (JARES, 2004, p. 133). A escola é um espaço de vivências e de 

discussão qualificada que corresponde a uma parcela de todas as vivências sociais e culturais 

do indivíduo, onde surgem conflitos, constantemente, dada a divergência de interesses entre 

os indivíduos. Porém, a compreensão de conflito deve extrapolar a concepção tradicional 

(visto como algo patológico e disfuncional) para abranger a ideia de conflito positivo, isto é, 

da possibilidade de aprendizagem e de crescimento, seja pessoal, seja social, a partir da 

mediação qualificada do conflito (SCREMIN, 2014, p.104).  

                                                
52 Art. 12 
(...) 
VI - VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola. 
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 Algo que tem se tornado mais desafiador no atual contexto em que os valores sociais 

estão em constante transformação, exigindo permanente processo de reorientação e 

assentamento, apesar das relações sociais e culturais tensionadas pela incompreensão do real 

alcance das funções e responsabilidades de cada um (CARNEIRO, 2017, p. 265).  

 Há uma constante transferência de responsabilidades entre as escolas e as famílias, 

ampliando as tensões e dificultando o diálogo entre as partes, sendo que a organização escolar 

depende da sua cultura de entorno, da realidade circundante, de modo que é essencial a 

cooperação dos atores sociais na construção de alternativas socioeducacionais diante de 

desafios como o bullying. Este não deveria ser de responsabilidade exclusiva das escolas, 

requerendo-se “investimentos, ações estratégicas e programações continuadas, envolvendo os 

sistemas de ensino, a comunidade escolar, as famílias e setores das áreas de saúde e de 

segurança pública” (CARNEIRO, 2017, p. 267).  

 Afinal, para o referido autor, o bullying seria reflexo da permissividade da sociedade, 

tendo como principais causas: a baixa atenção dos pais aos filhos, o individualismo, a 

competitividade, a ausência de limites, a ausência de parâmetros educativos com base em 

valores humanos, a banalização da violência, dentre outros.  

 Assim, já se desenhava, previamente, na doutrina especializada sobre o tema a ideia da 

implementação de medidas de prevenção e combate à violência escolar, com ênfase na 

promoção da cultura da paz, como viria a ser acrescentado pela lei 13.663/2018.  

Os principais problemas, no que se referem às legislações destinadas ao combate e 

prevenção ao bullying é que, em qualquer dos casos, não houve previsão sobre os recursos 

orçamentários para o cumprimento do pretendido (CALHAU, 2019, p. 111), como deveria 

ocorrer na formulação de qualquer política pública (SECCHI, 2017, p.49).  

Aliás, o orçamento destinado às políticas públicas pode ser uma ferramenta essencial 

para a análise delas, sendo que sua negligência, frequentemente, acarreta em profunda 

distância entre teoria e prática, especialmente quando se tratam dos direitos sociais 

(CAVALCANTE; CABRAL, 2014). Orçamento é poder e a escolha dos conflitos aloca poder 

(SCHATTSCHNEIDER, 1960, p. 68), o qual muitas vezes não está direcionado ao interesse 

público, mas ao interesse de poucos: os que detêm os instrumentos para influenciar as 

decisões políticas.  

 Além disso, não houve previsão temporal para o cumprimento dos objetivos da 

política pública, nem para a maturação da mesma, visto que os efeitos geralmente só são 

perceptíveis após 10 anos (SABATIER, 1993). Tampouco previu-se um lapso temporal para a 
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avaliação ex post, fundamental à produção do feedback necessário à continuação, à alteração 

ou à extinção da política pública (SECCHI, 2017, p. 67), dificultando a detecção de erros nas 

fases anteriores, como objetivos mal traçados. Em realidade, os objetivos da lei 13.663/2018 

não são muito concretos, o que dificulta a avaliação quanto à sua eficácia e à construção de 

alternativas jurídicas e sociais.  

Pode-se entender que, nesse caso, a política pública dada pela referida lei, realizada 

pelo modelo incremental de tomada de decisões, está atrelada ao ajuste mútuo de interesses de 

grupos influenciadores, chamados stakeholders, sendo que o elemento político tende a falar 

mais alto que o elemento técnico.  

  Por fim, cumpre salientar que a legislação em comento apresenta verdadeira 

desconexão com a pedagogia e com a realidade, sendo uma proposição bastante utópica para a 

resolução do problema (CALHAU, 2019, p. 111), afinal, a formalização do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) deve acarretar em uma educação emancipatória e transformadora, nos 

moldes do que desenhava Paulo Freire, em “Pedagogia do Oprimido”: possibilidade de 

conscientização do indivíduo em relação à perversa realidade social, de modo que a educação 

seja de autonomia e libertação.  

Nesse sentido, a paz não se construiria por fórmulas prontas de valores universais, mas 

na superação da realidade social, a partir da incessante luta pela justiça social, através do 

diálogo (a essência da prática da liberdade) (SCREMIN, 2014, p. 77).  

Dá-se ênfase ao papel do partido da Deputada Keiko Ota como ator social relevante na 

construção de políticas públicas, como policymaker. Curiosamente, o PSB (Partido Socialista 

Brasileiro), de vertente teoricamente marxista, defende um projeto cooptado pelos neoliberais 

e pelo soft law53, ao estabelecerem modelos hegemônicos impostos por instituições 

dominantes (PUREZA; CRAVO, 2005, p. 13), no intuito de assegurar o controle social, sob o 

argumento de redução da violência, ainda que sob um ponto de vista distorcido e direcionado 

a alguma ideologia política.  

A concepção jurídica que definia “Estado de Direito”, na contemporaneidade, perde 

terreno para o uso político, de modo que tem se estendido à esfera internacional, com a 

atuação de Instituições Financeiras Internacionais, Organizações para o Desenvolvimento 

Econômico, como a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), e 

                                                
53 Instituto do direito internacional contemporâneo, de difícil tradução para o português, que tem certa 
semelhança com os deveres morais estabelecidos pelo jus congens. Tem importância específica, de caráter 
político, não jurídico e obrigatório, podendo desempenhar influente papel na formação dos costumes 
internacionais, por instituírem modelos de comportamento (ACCIOLY, 2011, p. 348).  
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das Organizações Não-Governamentais (ONGs) na alteração do sistema jurídico dos países 

devedores, pelo que se denomina de “soft law” para melhora dos resultados econômicos 

(OHNESORGE, 2003).  

Os esforços são direcionados à aplicação instrumental do Direito, sob um viés 

positivista e formalista, pelo uso de alterações técnicas no ordenamento e da aplicação 

mecânica e previsível da legislação, embora se questione veementemente a adequação dessa 

aplicação de justiça, por ser contraditória à concepção de Estado de Direito. Assim, tem-se 

uma visão limitada do Estado de Direito, que se restringe à infraestrutura jurídica mínima para 

aplicação de regras em conformidade com os interesses neoliberais (OHNESORGE, 2003, p. 

53), com a bandeira da dignidade da pessoa humana (aberta a qualquer causa ou postura 

ideológica).   

Proliferaram, pois, instrumentos internacionais cujo alcance político, e especialmente 

jurídico, já não era tão definido como outrora: é o “soft law”. Esses documentos têm mais 

força programática que normativa, por não proclamarem direitos, obrigações e sanções, mas 

meras recomendações, de tal maneira que não têm obrigatoriedade jurídica, em conformidade 

com as regras clássicas do Direito Internacional Público (ACCIOLY, 2011). São, pois, 

instrumentos de natureza política, adaptáveis às circunstâncias do contexto contemporâneo ou 

da “modernidade líquida” (BAUMAN, 2001), que podem interferir em ordenamentos 

jurídicos internos por intermédio de pressões internacionais, habitualmente de viés 

econômico.  

A escola, como construção histórica, destinada a fornecer “tempo livre54” e para reunir 

os indivíduos em torno de uma “coisa comum”, como questão pública, de desenvolvimento 

do conhecimento, habilidade e cultura (MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 11) passa a ter a 

perspectiva e as diretrizes de uma corporação empresarial.  

Nessa perspectiva, a escola é considerada uma empresa, prestadora de serviços, sendo 

que o bullying é tido como defeito na prestação de serviços, violando o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, sendo cabível reparação por danos morais e materiais.  

Em certa medida, pode-se aproximar a lei em comento com o instituto de 

“compliance”55, denominando aquela de “compliance escolar”, haja vista que cria instruções 

                                                
54 Não o tempo apropriado para o capital, mas o tempo expropriado e liberado para o bem comum do uso público 
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 15).  
55 O termo “compliance”, referente a um instituto do direito empresarial, tem origem no verbo inglês “to 
comply” (cumprir, obedecer, observar, satisfazer) e está relacionado ao dever de estar em conformidade com 
normativas, especialmente diretrizes éticas, com o intuito de reduzir os riscos sobre a reputação e os riscos legais 
e regulatórios (COELHO, 2010).   
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internas para orientar os membros da comunidade escolar, especialmente os docentes, para 

prevenir e combater o bullying escolar.  

Isso decorre do modo de produção capitalista que, na tentativa de manutenção da 

ordem vigente, apesar de seus fluxos contraditórios inerentes, realiza o controle social 

metabólico através da falsa ideia da salvação do sistema como bote salva-vidas para todos, 

quando em verdade é apenas para alguns (BACK, 2018, p. 119). Essa perpetuação do sistema 

depende da normatização das relações sociais, por intermédio de um discurso fajuto de 

isonomia (universalidade discriminatória) (FALEIROS, 1980, p. 44) que deixam os direitos 

fundamentais como mera prescrição programática que dificilmente será cumprida.  

Dessa forma, a realidade torna-se coisificada e as relações mais superficiais e mais 

violentas, o que é solucionado com novas medidas restritivas, como a criminalização de 

relações sociais, que buscam incessantemente o controle e a ordem social, dando origem a um 

ciclo vicioso de controle-violência-controle. Isso é fomentado pelo Estado capitalista, 

desenhado por Max Weber56, que é, em realidade, uma superestrutura mediadora das 

contradições ínsitas ao capitalismo.  

É o uso do direito, como instrumento de dominação, coerção e repressão social que 

submete a sociedade ao cumprimento de normas políticas que regulamentam as relações 

sociais em proveito dos dominantes (CHAUÍ, 2008, p. 83). Com estas, expõem-se e 

expurgam-se os que desafiam as leis, promovendo o controle social e ideológico, através da 

internalização de ideologias e da prevenção geral, postergando, por arranjos institucionais, o 

rompimento inevitável das contradições do capitalismo.  

 A partir do século XX, consagrou-se a percepção que a dignidade da pessoa 

humana não se trata apenas de um reflexo da posição social do indivíduo, mas de um valor 

guia de toda a ordem jurídica (SARLET, 2004, p. 30). Tendo em vista a sua estreita 

correlação com a essência do indivíduo, cumpre ao Direito moderno dar a tutela mais ampla 

possível a essa questão de dignidade essencial, em nome do livre desenvolvimento da pessoa 

(CANTALI, 2009). 

O direito da personalidade é lastreado nessa nova tábua axiológica. Dessa forma, ele 

tornou-se um direito subjetivo, ou seja, um atributo do sujeito que garante ao seu titular o 

poder de reivindicá-lo frente aos demais. Desse modo, passaria a ser possível a efetiva 

                                                
56 O Estado burocrático é responsável pela manutenção do funcionamento das instituições, através de 
regulamentações e do controle social. WEBER, Max. Os fundamentos da organização burocrática: uma 
construção do tipo ideal. In: CAMPOS, Edmundo (Org. e trad.). Sociologia da burocracia. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1966.  
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resolução dos conflitos, seja através da tutela preventiva, seja através da tutela ressarcitória 

(SOUZA, 1995, p. 84).  

Não há, dentro do Estado moderno, um modelo jurídico de políticas sociais distinto do 

modelo de políticas públicas e econômicas. A intervenção do Estado no domínio econômico e 

na vida social tornou-se uma realidade, a partir do século XX, com grandes consequências 

para a sociedade. Hodiernamente, independente do Estado de que se trata, é indispensável a 

sua presença enquanto participante, indutor ou regulador do processo econômico (BUCCI, 

2006, p. 5-6). 

O século passado experimentou, na mesma toada, a positivação constitucional dos 

direitos sociais. No entanto, a questão se apresenta tormentosa devido aos desafios que tais 

direitos encontram na prática. Não parece ser possível a efetivação de direitos individuais e 

sociais que estejam dissociadas de um conjunto de garantias equivalentes em termos políticos 

e jurídicos. O sentido jurídico dos direitos sociais, portanto, é questão mais dificultosa que o 

seu sentido político (ALVES, 1997, p. 57). Para que tais direitos não se tornem somente 

normas sem eficácia, portanto, passa pela implementação de tarefas sociais. Nesse sentido que 

o objeto de estudo dos próximos tópicos pauta-se nas políticas públicas, especialmente as 

voltadas à educação.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTOS DE EFETIVAÇÃO DE 

DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS EDUCANDOS  

 

 A atuação do Estado na sociedade se dá a partir de seu papel como participante e 

indutor ou regulador de condutas e dos processos políticos e econômicos (BUCCI, 2006), não 

se limitando, porém, à formulação de normas, como as trabalhadas, mas atuando também na 

edição de políticas públicas, voltadas à resolução de problemas públicos. 

 Na medida em que se compreende a política pública como um conjunto de diretrizes 

para enfrentamento de um problema público, pondera-se sobre sua existência no ambiente 

educacional, que demanda de uma atuação específica. O bullying, como violência escolar, é 

um problema público que pode ser enfrentado a partir da aplicação de políticas públicas 

específicas, como mais uma das maneiras de atuação do Estado de Direito, o que será objeto 

de estudo desse capítulo do trabalho.  

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO 

 

As políticas públicas são diretrizes elaboradas para enfrentar problemas públicos. Elas 

tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico das decisões políticas, além do próprio 

processo de construção e atuação dessas decisões (SECCHI, 2017, p. 2). A temática possui 

um caráter que se abre para a interdisciplinaridade, pois abrange tanto o Direito quanto as 

Ciências Políticas, pois envolve as relações entre a política e a ação do Poder Público. Não há 

dúvida que o fenômeno do direito público é influenciado pelos valores e pela dinâmica da 

política. 

A necessidade de compreensão das políticas públicas cresce com a constatação de que 

novas formas são necessárias para concretizar os direitos humanos; não apenas os direitos 

sociais, oriundos da segunda geração, que historicamente demandaram uma atuação do 

Estado, mas também os direitos da primeira geração, os quais costumavam depender apenas 

de uma atuação negativa do Estado (BUCCI, 2006, p. 1-4). Isso coincide com a expansão dos 

direitos fundamentais dentro do universo jurídico durante o século XX, com as Constituições 

tratando dos direitos fundamentais em sentido amplo, provocando uma mudança de 

paradigma e extrapolando os limites da organização do poder público. 

Uma política pública possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e 

resposta a um problema público. No entanto, atores não estatais podem ter influência no 
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processo de elaboração e implementação das políticas públicas, embora sem o privilégio de 

estabelecerem e liderarem tal processo. Portanto, o que define se a política é ou não pública é 

o problema público, e a intenção por parte do Estado em respondê-lo. O conceito é mais 

amplo que a ideia de políticas governamentais. A política pública é uma diretriz, e também o 

conjunto de ações ou inações derivadas dessa diretriz (SECCHI, 2017, p. 6-9). 

As políticas públicas possuem diferentes níveis, e muitas vezes não são coerentes entre 

si, ou organizadas de maneira padronizada. Devido aos diferentes entes que formam o Estado, 

e cambiantes questões políticas, muitas vezes as políticas públicas se apresentam com 

entendimentos diferentes dos problemas e das soluções. Há a presença de configurações 

institucionais distintas, com atores e interesses diferentes (GIULIANI, 2005). Abrange-se aqui 

tanto as estratégias estruturantes quanto as operacionais adotadas pelos entes políticos. A 

questão da educação, certamente, baseia-se em torno de um grande número de diferentes 

políticas públicas. 

 

3.1.1 O Ciclo de Políticas Públicas 

 

O processo de elaboração das políticas públicas envolve um esquema de visualização e 

interpretação, chamado ciclo de políticas públicas; embora teoricamente a sua dinâmica possa 

ser expressa de maneira conceitual, a prática raramente segue a mesma sequência. Soluções 

muitas vezes nascem antes dos problemas; não há um ponto certo de início ou de finalização 

de uma política pública, de maneira que o processo de política pública se apresenta incerto, e 

suas fases, conforme mencionado, não são nítidas (SECCHI, 2017, p. 43-48). 

O ciclo de políticas públicas se inicia com a identificação do problema; ou seja, a 

diferença entre aquilo que existe o que pretende se tornar uma realidade pública. Esses 

problemas nem sempre são reflexos de uma deterioração, mas também podem almejar mudar 

para melhor uma situação pré-existente. Para Slöblom, a identificação do problema envolve a 

sua percepção, delimitação e avaliação da possibilidade de solução, dependendo da 

oportunidade e conveniência (SJÖBLOM, 1984).  

A identificação dos problemas públicos passa por uma série de atores distintos, 

abrangendo os partidos políticos, os agentes políticos, a mídia organizada, as organizações 

não-governamentais, entre tantos outros. Todos esses grupos encontram-se constantemente 

identificando problemas sociais e formulando soluções para os mesmos. 
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O segundo passo seria a formação da agenda, ou seja, definir a prioridade de atuação. 

Aqui toma forma o programa de governo ou planejamento orçamentário para resolver o 

problema. As agendas podem ser políticas, quando a comunidade política percebe um 

problema como merecedor de atenção pública; ou formal ou institucional, quando elenca 

problemas que o poder público já decidiu enfrentar (COBB; ELDER, 1984). Essas agendas 

também são influenciadas pela mídia e pela opinião pública, gerando uma rede de abordagens 

multicêntricas. 

As agendas políticas mudam constantemente conforme problemas surgem e acabam 

ou perdem relevância. Por outro lado, alguns problemas podem permanecer longo tempo sem 

uma solução por parte do poder público, devido a falta de recursos humanos, financeiros ou 

falta de vontade política (SUBIRATS, 1989). Alguns problemas ainda são cíclicos, ou seja, 

ganham e perdem espaço na agenda pública de acordo com episódios marcantes ou 

sazonalidade. 

O terceiro passo é a formulação de alternativas. Aqui, esforços são estabelecidos no 

sentido de analisar as consequências de cada ideia apresentada para a solução dos problemas. 

É uma análise de custo-benefício, em que também são analisados os objetivos e os resultados 

esperados por trás de cada política pública (SECCHI, 2004, p. 48-50). Ou seja, durante a 

construção de alternativas, estabelecem-se métodos, programas, estratégias ou ações que 

poderão levar ao alcance dos objetivos apresentados. Cada uma das alternativas diferirá, 

evidentemente, em termos de custos técnicos, humanos, materiais e financeiros. 

Os mecanismos para indução de comportamento à disposição do poder público, 

baseados nas três formas de poder: econômico, político e ideológico (BOBBIO, 2002). Esses 

são a premiação e a coerção, que envolvem respectivamente estímulos positivos e negativos, e 

a conscientização, que apela ao senso moral da população. Por fim, também é possível falar 

num quarto mecanismo, que potencializam as outras alternativas apresentadas: as soluções 

técnicas, ou seja, soluções práticas que influenciam comportamentos somente de maneira 

indireta. 

Em seguida, ocorre a tomada de decisão, realizada através de uma série de critérios. 

Muitos desses são discricionários aos agentes públicos, enquanto outros são vinculados pela 

legislação administrativa vigente. Nesse momento, são explicitados os objetivos e métodos 

para o enfrentamento do problema público. Quando os problemas antecedem as soluções e os 

tomadores de decisão precisam buscar as soluções, o Estado deve escolher qual alternativa 

seja mais apropriada para enfrentar o problema, em termos de custo, equidade, 
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sustentabilidade, entre outros. Em outras situações, os problemas vão sendo ajustados às 

soluções, e vice-versa. Em outras, ainda, os tomadores de decisão já tem as soluções em 

mãos, as quais se ajustam ao problema existente (SECCHI, 2017, p. 51-52). 

A doutrina americana desenvolveu vários modelos de tomada de decisão, sejam eles a 

racionalidade absoluta, a racionalidade limitada, o modelo incremental e o modelo de fluxos 

múltiplos (BOBBIO, 2005). Os modelos interpretativos variam quanto às causas dos 

problemas e a natureza das soluções tomadas para enfrentá-los. 

O quinto passo envolve a implementação da política pública. Aqui tem-se o momento 

em que as intenções transformam-se em ações, produzindo resultados concretos. Uma análise 

da fase de implementação permite uma melhor visualização das falhas e dos obstáculos que, 

porventura, possam acometer a política pública. O momento da implementação também seve 

ser gerenciado, uma vez que aqui as funções administrativas de liderança e coordenação de 

ações, ou seja, os encarregados de liderar o processo de implementação, são postas à prova 

(SECCHI, 2017, p. 56-58). Aqui, a administração pública realiza uma das funções por 

excelência do Poder Executivo, qual seja, executar as políticas públicas. São inúmeros os 

instrumentos disponíveis para tornar políticas públicas uma realidade, como mecanismos de 

coerção, persuasão, campanhas de mobilização e informação, entre outras. 

O sexto passo consiste na avaliação da política pública. De acordo com Anderson, esse 

é o “processo de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para a ação pública, 

bem como sobre o sucesso, ou a falha de projetos que foram colocados em prática” (1979, p. 

711).  Aqui, o processo de implementação da política pública será examinado, bem como o 

seu desempenho. 

A avaliação envolve uma série de critérios, indicadores e padrões. Os critérios são 

mecanismos lógicos que servem como base para escolhas ou julgamentos. No entanto, em 

algumas situações, as avaliações não podem ser adequadamente realizadas com base nesses 

fundamentos, uma vez que existem políticas públicas com fins simbólicos ou abstratos, ou 

ainda não encontram-se claros. Como exemplo de critérios, temos os indicadores do TCU, 

enquanto técnicas para auditoria: validade, confiabilidade, simplicidade, acessibilidade, 

estabilidade, entre outros (TCU, 2008). 

O sétimo e último passo é a extinção da política pública. Existem diversos motivos 

para que políticas públicas cheguem a um fim. De acordo com Giuliani, as causas de extinção 

das políticas públicas dividem-se em três: quando o problema que a originou é percebido 

como resolvido; quando a política pública é considerada ineficaz; e quando o problema, 
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embora não resolvido, tenha perdido importância para os agentes políticos e para a sociedade 

(GIULIANI, 2005). Além das três, cumpre lembrar que existem políticas públicas formuladas 

com um prazo determinado, não sendo, portanto, necessariamente extintas de maneira ativa 

pelo poder público dentro das três causas anteriormente mencionadas. 

 

3.1.2 Os Estilos de Políticas Públicas 

  

 O conceito jurídico de políticas públicas apresenta grande dificuldade para os 

doutrinadores, dada a sua natureza multiforme. As políticas públicas abrangem dados de 

natureza econômica, histórica e social de determinada realidade. Ao mesmo termo, surgiram 

diversos métodos de interpretação, caracterizados por um trabalho de sistematização 

conceitual das políticas públicas. Esses fornecem referências aos três Puderes na sua 

elaboração (BUCCI, 2006, p. 46-47).  

Há diversas maneiras de se implementar políticas públicas. Esses procedimentos 

operacionais podem variar de um Estado para outro, dependendo de sua configuração política 

e jurídica, e também entre atores. A abrangência de métodos e estilos que serão permitidos 

dependerá em grande parte do grau de discricionariedade permitido pelo direito 

administrativo vigente no âmbito público. 

 Richardson, Gustafsson e Jordan criaram uma tipologia baseada em dois eixos para 

classificar os diferentes métodos de políticas públicas. No primeiro eixo, encontram-se 

opostas as abordagens proativas e reativas para a resolução de problemas. No segundo eixo, a 

relação entre os atores governamentais e sociais, que pode variar de consensual a impositivo 

(RICHARDSON; GUSTAFSSON; JORDAN, 1982, p. 1-16). 

O estilo proativo é caracterizado pela clareza nos objetivos e análise pautada nas 

possibilidades de solução, enquanto o estilo reativo visa sua atenção na mudança possível em 

face de obstáculos políticos e institucionais, criando respostas em face a pressões sociais 

(SUBIRATS, 1989). O estilo consensual busca um equilíbrio e contraste entre os diferentes 

atores de políticas públicas em um processo aberto de busca de soluções, enquanto o estilo 

impositivo possui um eixo centralizador, em que o poder político tomará decisões sem levar 

em conta a posição de outros atores. Na prática, os Estados encontram-se espalhados entre 

esses dois eixos. 

Outra forma possível de classificação de políticas públicas se dá na dicotomia entre 

um estilo regulatório e um estilo gerencial (SECCHI, 2014, p. 138-139). Esta forma de 
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classificação se aplica em especial à gestão de políticas que necessitam de algum mecanismo 

de controle. 

O estilo regulatório se baseia em uma positivação das regras, tornando o procedimento 

das políticas públicas mais explícito e detalhado. Dessa maneira, os envolvidos seguirão 

certas restrições e atuarão de maneira mais coordenada. Por outro lado, o estilo gerencial 

recompensa os bons exemplos e pune os infratores, trabalhando com consequências positivas 

ou negativas para influenciar a ação dos atores e destinatários das políticas públicas. 

Semelhante modelo organizacional divide os mecanismos de controle da 

Administração Pública em um modelo burocrático, onde há especial atenção à formalidade e à 

eficiência administrativa, em oposição ao modelo gerencial, que foca nos resultados e na 

capacidade de atingir metas (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

A escola, enquanto instituição, possui papel relevante no desenvolvimento da 

sociedade, e também afeta e é afetada pelas políticas públicas. Dessa forma, as instituições 

influenciam o processo político e os agentes políticos. Cumpre notar, em um primeiro 

momento, um conceito de instituição. As instituições podem ser definidas como: 

 

Um conjunto de práticas sociais que [...] moldam e constroem as interações entre 
indivíduos e a coletividade. Essas práticas sociais são tipicamente disciplinadas por 
organizações e regras formais (constituições, leis e regulamentos), mas sempre se 
apóiam sobre específicos pressupostos cognitivos e normativos57 (FERRERA, 1998, 
p. 10). 

 

A escola, enquanto instituição influencia a sociedade, e da mesma forma, a sociedade 

e o Estado influenciam a escola. O que ocorre dentro do ambiente escolar reflete e refletirá o 

que ocorre fora do ambiente escolar, na sociedade como um todo. 

O atores envolvidos na formulação das políticas públicas são inúmeros, formando uma 

rede complexa que demanda grande análise para compreender o panorama social-educacional 

vigente. Esses atores podem ser políticos, ou seja, aqueles investidos de cargos no Executivo 

ou no Legislativo, representadores de interesse da coletividade e portadores de autoridade 

institucionalizada. Por outro lado, também podem ser atores não governamentais, como 

                                                
57 A set of social practices that shape [...] and build as interactions between individuals and collectivity. These 
social practices are typically disciplined by formal rules and rules (constitutions, laws and regulations), but are 
always applicable to cognitive and normative presupposed rules. 
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grupos de interesse, meios de comunicação, organizações do terceiro setor, entre outros 

(SECCHI, 2017, p. 110-116). 

Não há dúvida de que a violência escolar reflete a realidade social. A partir desse 

paradigma, podemos considerar que esta seria fruto da disseminação da cultura da impunidade 

e da violência (FERREIRA; MOTTA; CATTELAN, 2017, p. 20), abrindo um amplo leque de 

variáveis e possibilidades de interpretação. Conforme esse pensamento, são várias as medidas 

que poderiam ser adotadas e julgadas adequadas ao enfrentamento da violência escolar. Entre 

as alternativas a serem consideradas, parece necessário levar em conta as particularidades de 

cada local antes de determinar o instrumento mais adequado para a solução desse problema. 

Enquanto um problema público e de natureza política, parece necessário também 

estabelecer diretrizes para ações concretas, relacionadas à ação governamental. Aqui está o 

papel das chamadas “políticas públicas”. Estas orientam a atuação ou inação como resposta a 

questões de natureza pública, as quais envolvam decisões políticas. Essa é a essência 

conceitual da política pública (SECCHI, 2017, p. 2-5). No entanto, não se pode perder de 

vista a complexidade da delimitação e conceituação jurídica das políticas públicas. Para além 

do direito público, a questão possui relevância interdisciplinar. Buscam-se novos sentidos 

teóricos e práticos, estruturados em torno de questões constitucionais ou infraconstitucionais 

(BUCCI, 2006, p. 1-11). 

Independentemente se as políticas públicas sejam consideradas como atividade ou 

como norma, parece inquestionável que possam ter seu conteúdo previamente definido para a 

expressão e proteção de direitos fundamentais. A isso se soma a promoção da cidadania, face 

à pluralidade de interesses e à dimensão participativa (PEREZ, 2006). Nesse viés, a política 

pública pode estar direcionada à plena proteção da dignidade da pessoa humana, este o fim 

último do Estado Democrático de Direito. 

No âmbito internacional, temos o exemplo do programa Educadores para a Paz, que 

demandou ações sistêmicas em redes sociais parceiras para promover mudanças efetivas e 

transformadoras. O programa se propôs a construir ambientes geradores de processos 

educativos e de aprendizagem permanentes, através das técnicas do diálogo e da comunicação 

não-violenta (MULLET; AMSTUTZ, 2005, p. 9 -10). 
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3.2.1 O Papel do Direito no Desenvolvimento 

 

 A questão da preservação da dignidade da pessoa humana no Estado moderno 

encontra-se intrinsicamente relacionada com a questão do desenvolvimento. Por 

desenvolvimento, entende-se aqui mais que o crescimento econômico, e sim um efetivo 

projeto social que visa melhorar as condições de vida de uma população. Nota-se, portanto, 

como a questão se entrelaça com os temas já tratados a respeito da paz no ambiente escolar e 

o enfrentamento de questões de violência e assédio social. 

 Desde o século XVII, pelo menos, pensadores no campo das ciências sociais têm se 

dedicado a estudar a questão o desenvolvimento, postulando ideias a respeito de como 

sociedades prósperas se desenvolvem e qual seria a origem da riqueza. Esse pensamento foi 

expressado em sua forma mais notória por Adam Smith, em sua obra conhecida como A 

Riqueza das Nações, de 1776, onde defendeu os valores da livre iniciativa como fundamento 

da economia. Quase um século mais tarde, Karl Marx defendeu ideias diametralmente opostas 

em seu livro O Capital, de 1867. Para o pensador, o desenvolvimento se dava através da 

exploração dos trabalhadores, sendo que tais arranjos eram apenas ferramentas de dominação 

(COUTINHO, 2013, p. 23-24). 

 A partir da segunda metade do século XX, o estudo sobre desenvolvimento extrapolou 

o campo da economia e passou a ser analisado por intelectuais de outras áreas das ciências 

sociais e humanas. Existe, nesse momento, uma perspectiva de que o desenvolvimento pode 

significar tanto a evolução de um sistema social, através da acumulação de técnicas mais 

eficazes, quanto a ideia mais difusa e complexa de uma satisfação das necessidades humanas. 

Da mesma maneira, Furtado considera que a concepção de desenvolvimento de uma 

sociedade não é alheia à sua estrutura social, bem como a formulação de uma política de 

desenvolvimento não seria possível sem uma ideologia (FURTADO, 2000, p. 21-22).   

 No entanto, apesar dessas perspectivas estruturalistas, a questão do desenvolvimento 

continuou focada no crescimento econômico desordenado sob o sistema capitalista durante a 

maior parte do século XX. Mais recentemente, por outro lado, países passaram a dar mais 

atenção à questão da desigualdade, e incorporar políticas redistributivas enquanto parte das 

funções primárias do Estado, de forma oposta à crença econômica liberal. Há evidências 

empíricas que políticas visando um Estado mais igualitário e justo se desenvolve mais 

depressa e de maneira mais sustentável que sociedades desiguais, como nota Ferreira: 
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Sociedades mais desiguais tendem a desenvolver grandes grupos de pessoas 
excluídas das oportunidades que outras têm – sejam elas melhor educação, acesso a 
empréstimos ou seguros – e que por isso não desenvolvem seus inteiros potenciais 
produtivos. Tanto a teoria quanto a evidência empírica sugerem que essas 
realizações incompletas do potencial econômico não são uma preocupação apenas 
daqueles que se preocupam com a igualdade per se. Elas afetam o crescimento 
econômico agregado potencial, e, portanto a produção e sua taxa de crescimento58 
(FERREIRA, 1993, p. 13). 

 

 Nesse contexto, surgiram inúmeras abordagens a respeito do papel do Direito em 

relação ao desenvolvimento, e seu envolvimento com políticas visando uma maior igualdade 

social. O Direito tem sido apontado como um elemento chave na compreensão do progresso 

econômico e social, mas ao mesmo tempo as funções que se espera dele variam drasticamente 

conforme as ideologias a respeito do papel do Estado. O Direito e a sociedade encontram-se 

em constante evolução; dessa forma, as possíveis interações entre ambos se alteram com o 

tempo, dificultando pesquisas que busquem compreender e comparar tais conceitos 

(COUTINHO, 2013, p. 83). 

 O trabalho de Trubek e Santos buscou refletir sobre as interações entre Direito e 

desenvolvimento através de uma classificação baseada em períodos históricos. Em cada um 

desses, o Direito desempenhou funções típicas na promoção do desenvolvimento, conforme 

cada tipo ideal vigente no período. Dentro desse modelo, um primeiro momento apresenta o 

Estado como protagonista de planos de desenvolvimento e produção econômica, desassociado 

da dimensão social. Em um segundo momento, o Estado é retirado do papel de motor do 

desenvolvimento econômico, correspondendo à utilização do aparato jurídico para liberalizar 

mercados (TRUBEK; SANTOS, 2006).  

 Os momentos identificados pelos autores refletem duas concepções comuns, no tempo 

presente, a respeito da relação entre Direito e desenvolvimento em etapas mais recentes do 

capitalismo. Para uma corrente de pensamento, dita “otimista”, os sistemas jurídicos agem de 

maneira adequada e importante no resultado do desenvolvimento. Parte-se aqui a partir da 

suposição que o Direito pode ser adaptável e direcionável o suficiente para auxiliar planos de 

desenvolvimento, e servir de maneira a transformar a sociedade de maneiras desejáveis. 

Por outro lado, para a chamada corrente “pessimista”, o Direito pode ainda influenciar 

o desenvolvimento, mas o seu papel é limitado por obstáculos sociais, culturais, históricos, 

                                                
58 More unequal societies tend to develop large groups of people who are excluded from the opportunities others 
have - be they better education, access to loans or insurance - and therefore do not develop their full productive 
potentials. Both theory and empirical evidence suggest that these incomplete realizations of economic potential 
are not only a concern of those concerned with equality per se. They affect potential aggregate economic 
growth, and thus production and its growth rate. 
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entre outros, que limitam a sua plasticidade e os tipos de resultados produzidos por reformas 

ou iniciativas jurídicas. Essa corrente tende a ser contrária à implementação de políticas 

públicas redistributivas e outras que visam garantir, através da atuação política ativa do 

Estado de Direito, maior igualdade e equidade. Em parte, a resistência advém em decorrência 

das perdas e desperdícios intrínsecos à implementação da política pública (DAVIS; 

TREBILCOCK, 2008). 

 Na concepção do Estado de Bem-Estar Social, o Direito passa não somente a proteger 

o indivíduo dos arbítrios do Estado, mas também estabelece políticas e normas visando 

implementar finalidades previstas por direitos sociais. Aqui tem-se um tipo ideal jurídico que 

visa socializar certas áreas da vida humana reguladas por sistemas normativos não-jurídicos 

(COUTINHO, 2013, p. 93-94). Isso resulta em uma tarefa de articular políticas púbicas com 

diversas funções redistributivas e institucionais visando a plena afirmação dos direitos 

humanos e sociais.  

 
O Direito, por um lado, organiza processos que fluem segundo as regras da 
economia de mercado, colocando à sua disposição normas e instituições (...) e por 
outro, converte-se em instrumento de que lança mão o Estado para influenciar em 
tias processos e, a um tempo só, obter a consecução de determinados objetivos de 
política social – instrumento destinado ao desenvolvimento de políticas públicas 
(GRAU, 1996, p. 90). 

 
 O Direito pode ser analisado como um vetor de transformação da sociedade, através 

das suas políticas de desenvolvimento e uso das instituições jurídicas; e também pode 

transformar o próprio Estado com vistas ao desenvolvimento, dependendo do momento 

histórico e da ideologia política preponderante. Nota-se a grande flexibilidade do aparato 

jurídico diante das questões sociais e históricas, viabilizando ou obstruindo tendências ou 

novos conceitos (COUTINHO, 2013, p. 91). 

Portanto, independentemente do conceito ideológico adotado para analisar a história e 

a questão do Direito em relação ao desenvolvimento, o seu papel de grande influência na 

trajetória das políticas estatais é inegável. No século XXI, o Direito desempenha uma função 

discursiva, expondo e assegurando prioridade certos direitos subjetivos, como a proteção dos 

direitos humanos. 

O Direito agrega ao debate sobre o desenvolvimento dimensões que não são tratadas 

por outras disciplinas nas ciências sociais e humanas. Ele positiva e institucionaliza agendas 

políticas, sendo, dessa maneira, uma possibilidade tanto de justiça social quanto de 

participação democrática (RITTICH, 2004, p. 204-211). 
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3.2.2 O Direito como ferramenta 

 

 O Direito pode servir como sujeito e objeto das transformações e do desenvolvimento 

social, econômico e político. Nesse contexto, entende-se por “desenvolvimento” algo que 

possua uma faceta jurídica concreta e relevante, independentemente de sua natureza positiva 

ou negativa. A função construtiva do Direito dentro do próprio desenvolvimento dependerá 

das circunstâncias históricas (RITTICH, 2004, p. 205).  

No entanto, as tarefas desenvolvidas pelo Direito no que tange a questão apresentam-

se de maneira complexa no espaço e no tempo, devido às próprias complexidades inerentes à 

sociedade. Pode-se afirmar que os papéis do Direito, aqui, fundamentalmente abrangem tanto 

a questão de apontar fins ou objetivos, quanto oferecer ferramentas de participação e controle 

social, com o fim de tornar políticas públicas mais eficazes e funcionais. 

 O Direito pode ser enxergado enquanto a aplicação de políticas de desenvolvimento 

como produtos de escolhas políticas, ou como uma fonte definidora dos próprios objetivos aos 

quais serve como meio (DAINTITH, 1987, p. 22). Dessa maneira, o Direito se apresenta 

enquanto uma diretriz normativa-prescritiva, que delimita de forma geral quais ações 

governamentais devem ser prescritas, de acordo com os limites previamente estabelecidos da 

ordem jurídica. Similar classificação é feita por Norbert Reich, que afirma a 

instrumentalidade dupla do Direito: ele tanto faz fluir processos econômicos quanto promove 

a transformação desses processos, tendo em vista fins de política pública (REICH, 1985).  

 Quando as decisões políticas ou técnicas são formalizadas sob a forma de um 

programa de ação governamental, o Direito agrega a elas traços vinculantes que a distinguem 

de outras propostas ou noções de caráter facultativo. O Direito concede às políticas públicas o 

seu caráter de oficialidade, formalizando seus objetivos e prevenindo-as de serem vítimas de 

conflitos de interesses e moldadas de outras formas que não sejam o juridicamente 

estabelecido (COUTINHO, 2013, p. 98). 

 Por outro lado, o Direito descrito enquanto ferramenta enfatiza as possibilidades das 

ações estatais serem juridicamente modeladas. Aqui, o Direito executa tarefas-meio 

conectadas a certos fins de forma mais ou menos eficazes, dependendo da adequação do meio 

escolhido. Essa perspectiva também está relacionada à questão da flexibilidade do arcabouço 

jurídico, e a possibilidade das políticas públicas conterem em seu corpo jurídico mecanismos 

de ajuste e adaptação. O Direito, dessa forma, pode contribuir para o desenvolvimento não 
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enquanto auxiliando um processo de acúmulo de capital, mas de mudança organizacional 

(HOFF; STIGLITZ, 2001, p. 389). 

 

3.2.3 Atuação do Estado Diante do Fenômeno do Bullying 

 

Diante da violação dos direitos da personalidade pelos atos deflagradores de bullying, 

cabe ao titular desse direito subjetivo o direito à reparação de danos em face do agressor, com 

fundamento na legislação de responsabilidade civil vigente. 

A judicialização da questão do bullying, portanto, pode ser promovida pelo indivíduo, 

em face aos poderes públicos competentes. No entanto, esse não é o único caminho para a 

garantia e a promoção da dignidade da pessoa humana em seus aspectos intrínsecos, 

especialmente na atualidade, com a grande pulverização das demandas sociais. Não resta 

dúvida que o Estado tem o dever de garantir a dignidade de seus cidadãos, através de todos os 

seus Poderes. Assim, é possível tomar também o caminho da execução de políticas públicas 

voltadas à proteção da personalidade, atuando de forma complementar a princípios e regras 

(BUCCI, 2006, p. 25-26), com o objetivo de solucionar determinados problemas públicos. 

Concorrentemente ao desenvolvimento da cultura e da educação para a paz, o bullying 

foi discutido enquanto problema público desde o século XX. No esteio do pensamento crítico 

que alcançou preponderância nas ciências humanas e sociais, “o status quo é considerado 

inadequado quando existe a perspectiva do alcance de uma situação melhor” (SECCHI, 2017, 

p. 10). Dessa forma, passou a existir um esforço consciente diante dos efeitos nefastos do 

bullying para a dignidade da pessoa humana e da concepção da possibilidade do 

enfrentamento da violência escolar a partir da promoção de direitos humanos e da proteção da 

dignidade da pessoa humana.  

As políticas públicas podem ser consideradas aqui programas de ação destinados a 

realizar direitos prestacionais ou procedimentos necessários para tanto. Enquanto uma 

categoria jurídica de arranjos complexos da atividade administrativa (BUCCI, 2006, p. 31), 

elas são externalizadas a partir de diretrizes ou normas-objetivo no intuito de obtenção de um 

resultado positivo (GRAU, 1978, p. 243).  

A violência social, quando identificada, na imensa maioria dos casos acaba sendo 

considerada um problema de relevância para o Estado, ou seja, diante do qual existe 

prioridade de atuação. Ela influencia não somente a formulação da agenda pública (visto 

merecer intervenção pública), mas também a agenda formal (elencar os problemas que o 
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Poder Público vai enfrentar), de forma constante e cíclica. Estando a questão da violência 

social na agenda, cumpre ao Poder Público a construção e a combinação de alternativas para 

enfrentamento e solução dos problemas definidos (SECCHI, 2017, p. 46-48). Esses abrangem 

diversos métodos, programas e ações. 

Ao tratar da violência escolar, o Brasil passou a realizar, a partir do século XXI, 

políticas públicas voltadas ao fomento e à promoção da cultura da paz. Isso ocorreu em 

consonância com as diretrizes internacionais sobre a necessidade de educação do ser humano 

para a paz e para a promoção dos direitos humanos (RAYO, 2004, p. 15-16). Diante da 

realidade violenta, essas políticas foram consideradas como mecanismo adequado para a 

solução da violência, inclusive escolar. 

 

3.3 CULTURA DA PAZ E POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE 

CONFLITOS 

  

A questão da violência e da paz sempre foi um tema tratado pela humanidade, em suas 

mais diversas culturas, conforme anteriormente exposto. Por outro lado, foi somente a partir 

do século XX que se encontrou algo semelhante a um consenso mundial, com a formação de 

uma ciência para a paz (polemologia ou irenologia) e com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. Ambas podem ser consideradas reações das ciências sociais e 

humanas do notório fracasso do projeto da Modernidade após as duas guerras mundiais. 

Tornou-se necessária uma fundamentação ética que solucionasse a questão no âmbito global, 

extrapolando os particularismos éticos (GUIMARÃES, 2011, p. 17-20).  

Nesse contexto, o conceito de cidadania foi ampliado para expressar a emergência de 

uma forma de civilização global, e de responsabilidade solidária e universal, em vista de uma 

agenda ética comum: a promoção da paz e dos direitos humanos, além da tutela de minorias e 

vulneráveis, em prol da efetiva proteção da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, 

invalidaram-se posições de indiferença e submissão (JARES, 1999, p. 10). Conforme 

anteriormente exposto neste trabalho, a paz passou a implicar na possibilidade de realização 

de valores, e não apenas a ausência de guerra (SCREMIN, 2014, p. 41).  

Diante dessa multiplicidade de formatos e interpretações quanto à violência, Johan 

Galtung (2005) desenvolveu o conceito de diferentes formatos de paz nos âmbitos sociais, 

desde a cooperação, passando pelas sanções positivas, até a justa distribuição de serviços e 

bens a todos. Esse amplíssimo leque de acepções, embora fragmentador, torna o estudo 
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notoriamente multidimensional, ainda que indivisível. Ele passa a abarcar a resolução pacífica 

de conflitos, o respeito aos direitos humanos e diversas outras questões sociais (HERMON, 

1997, p. 78). Passa a existir uma perspectiva de contínua construção e evolução da sociedade 

para a transformação da “cultura da violência” em “cultura da paz”, através da atuação 

democrática lastreada em um conjunto de valores mínimos (FISAS, 2004, p. 26).  

A questão de uma educação para a paz consiste em uma dessas dimensões da cultura 

da paz, e também é sua própria base conceitual. Entendeu-se, desde as primeiras décadas do 

século XX, que a manutenção da paz é de caráter educativo (RÖHRS, 1992, p. 20), visto que 

esta tem lugar central na formação do ser humano, sendo capaz de alterar a consciência 

individual e coletiva em prol da paz. Dessa maneira, em uma escola democrática, com o 

devido material pedagógico e com profissionais qualificados, seria possível a incorporação de 

valores basilares da cultura da paz, entre os quais o respeito, a solidariedade e a cooperação. 

A educação para compreensão, cooperação e paz, derivada dessa nova visão, seria 

responsável pela salvaguarda da paz mundial através da mediação de conflitos. Essa visão é 

fomentada pela ONU, por intermédio da UNESCO, conforme anteriormente exposto, tanto 

através de pesquisas quanto de atividades voltadas para a educação para a paz, pautadas em 

quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver 

(SCREMIN, 2014, p. 68 e ss.). Além disso, segundo Jares (2007, p. 31), a educação para a 

paz deve estar sempre lastreada em dois conceitos básicos: o de paz positiva e de perspectiva 

criativa do conflito.  

Foi nesse cenário que emergiram as Leis nº 13.13.185/2015 e nº 13.663/2018, 

destinadas ao combate e à prevenção da violência escolar, especialmente o bullying, através 

da promoção da cultura da paz pela educação para a paz. Elas são, portanto, as diretrizes ou 

normas-objetivo de políticas públicas nacionais destinadas à solução do problema pública da 

violência escolar. 

Por outro lado, não são definidos os instrumentos específicos para serem utilizados por 

cada instituição de ensino. Esse fato se deve à necessidade de levar em consideração as 

particularidades locais para a escolha da melhor alternativa. O instrumento mais adequado 

para a solução de determinada questão social pode estar na mediação, ou a conciliação, ou 

ainda a justiça restaurativa, ou qualquer outro meio idôneo e efetivo para a consecução do fim 

almejado. Assim, ao se equacionarem as intenções e os métodos dos diversos atores sociais 

para o enfrentamento do problema público, nota-se a importância da tomada de decisões 

adequadas por parte do poder público (SECCHI, 2017, p. 51). 
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A normativa nacional não oferece limitações aos instrumentos que podem ser 

utilizados para a difusão da cultura da paz e da educação para paz. Portanto, são inúmeras as 

possibilidades para a resolução de conflitos. Novamente, diante da realidade fática, cumpre ao 

grupo social definir, dentre as alternativas, aquele que será mais adequado e mais efetivo para 

a resolução do problema público.  

A tomada de decisões, contudo, deve seguir certos critérios, como a análise de custos, 

sustentabilidade, equidade, ou ainda a questão temporal, e guia-se por um modelo, seja de 

racionalidade (absoluta ou limitada), seja um modelo incremental (que mantém o status quo a 

partir do ajuste mútuo de interesses parciais e da prevalência do elemento político em razão 

do elemento técnico) (SECCHI, 2017, p. 55). Dessa maneira, é possível implementar uma 

política pública voltada à proteção de direitos fundamentais, transformando intenções em 

ações. 

No que tange à violência escolar, dadas as diretrizes nacionais quanto aos objetivos e 

princípios para a efetivação da cultura da paz e, consequentemente, dos direitos fundamentais 

dos educandos, cabe ao Estado executar as políticas públicas, em conformidade com as 

realidades locais e as suas possibilidades. 

A disciplina restaurativa oferece uma filosofia ou estrutura para guiar a formulação de 

programas e a tomada de decisões dentro de cada contexto específico. A implantação da 

abordagem restaurativa não visa ser uma panaceia capaz de curar todos os problemas de 

comportamento, mas uma alternativa com enfoque na comunicação para criar um ambiente de 

cuidado mútuo (MULLET; AMSTUTZ, 2005, p.10-11). A sistemática da Justiça Restaurativa 

introduziu diversas formas de lidar com questões de violência social na prática, como formas 

de mediação, conferências e círculos. Ela oferece diferentes perspectivas ou filosofias para 

visualizar o ato ilícito ou danoso. Aqui, as obrigações decorrentes do dano são mais 

enfatizadas que o castigo. 

A questão da Justiça Restaurativa no ambiente escolar manifesta-se como parte de 

grande importância na realização da cultura da paz por sua capacidade formativa. A escola, 

enquanto ambiente educativo, é um lugar onde indivíduos em desenvolvimento formulam 

suas crenças e valores, e estabelecem seus pontos de vista. A Justiça Restaurativa busca 

examinar e mudar a maneira através da qual se enxerga o mundo; e isso, por consequência, 

molda a forma como pensamos ou agimos. Muitas dessas crenças e valores são inconscientes, 

e outras vezes encontram-se reprimidos, pois podem conflitar com aquilo que é aceito na 
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sociedade. Na educação para a paz, busca-se também examinar as ações e identificar valores 

refletidos no modo de agir (EVANS; VAANDERLING, 2016, p. 35-36). 

A Justiça Restaurativa baseia-se em uma nova visão de mundo, onde os seres humanos 

possuem valor (o que se liga, portanto, à questão dos direitos humanos e da personalidade) e 

que os seres humanos estão interconectados entre si e com o mundo, sendo seres relacionais. 

Em torno dessas duas crenças principais, encontram-se três valores centrais: o respeito, a 

dignidade e o cuidado mútuo. Esses buscam honrar o valor das pessoas e remetê-las a maneira 

como se encontram interconectadas. Tais valores resumem a definição de ser humano, na 

perspectiva da Justiça Restaurativa, em especial a Justiça Restaurativa Educacional 

(LLEWELLYN, 2012). 

Nota-se, ademais, que a Justiça Restaurativa e a justiça retributiva não se encontram 

em oposição, como frequentemente se acredita. As duas modalidades, na realidade, possuem 

vários fundamentos em comum. Ambas objetivam restaurar o equilíbrio através da 

reciprocidade, e diferem nas suas propostas em quais meios seriam eficazes para a 

recuperação desse equilíbrio. 

A justiça retributiva defende que a dor seja o mecanismo para recuperá-lo, enquanto a 

justiça restaurativa busca a conjugação do reconhecimento dos danos sofridos, juntamente 

com a correção e o reconhecido dos males por parte do agressor. Ambas as modalidades 

também defendem que o comportamento agressivo desequilibra, de maneira que a vítima 

merece algo e o ofensor deve algo. Também ambas as posturas defendem igualmente a 

existência de uma proporcionalidade entre o ato lesivo e a reação a ele (ZEHR, 2015, p. 81-

82). 

 

3.3.1 Política Pública de Mediação Escolar 

 

Para a aplicação de estruturas escolares restaurativas, os professores devem estar 

devidamente capacitados em mediação e negociação. Esses conhecimentos devem ser 

aplicados em seus relacionamentos mútuos. A escola pacificadora deve valorizar funcionários 

e alunos como seres humanos valiosos. Alunos devem aprender a identificar os seus 

sentimentos e gerenciá-los, além de treinar a escuta ativa, e expressar-se de modo preciso e 

gentil. A paz, nota-se aqui, somente pode ser construída através do desenvolvimento da 

empatia em todos os envolvidos (MULLET; AMSTUTZ, 2005, p.60-61). 



108 
 

 A cultura da paz, tem um caráter crítico, conflituoso e não violento, fundamentando-se 

em dois conceitos básicos: o conceito de paz positiva e a perspectiva criativa do conflito 

(JARES, 2007, p. 31). A paz positiva diz respeito à ausência de violência indireta e estrutural, 

responsável pela afetação do bem-estar e da identidade, e à condição básica para a realização 

das necessidades e dos valores do indivíduo. Entende-se, a partir dela, então, a essencialidade 

da superação dos conflitos para sua concretização, em um processo contínuo e permanente de 

cooperação, mútuo entendimento e confiança (SCREMIN, 2014, p. 92-95).  

 A paz é, portanto, algo dinâmico, que depende da participação de todos, tendo como 

ponto de partida a resolução não violenta de conflitos. Essa paz atingível depende, assim, da 

mediação dos conflitos, os quais devem ser compreendidos a partir de uma perspectiva 

criativa, isto é, entendidos como possibilidade de aprendizagem e crescimentos, não só 

pessoal, como também social. A ideia é a regulação dos conflitos para condução a resultados 

positivos, de maneira não violenta, e não a eliminação do conflito (LEDERACH, 1985).  

 A mediação qualificada do conflito, quando este é compreendido como elemento 

agregador, articulador e multidisciplinar, não ignora ou oculta o conflito, pois isto promoveria 

sua cristalização e dificultaria a solução, mas antes visa à solução comum por meio da 

cooperação entre as partes, através de pressupostos democráticos que visam à facilitação do 

desenvolvimento organizacional autônomo (SCREMIN, 2014, p. 98-100).  

 Para esse fim, no ambiente escolar, como foi destacado na “Carta de Brasília: por uma 

escola sem violências” 59, é primordial o desenvolvimento da cultura da paz e, por 

consequência, de princípios como tolerância, igualdade, justiça e democracia, para o 

estabelecimento de práticas educacionais específicas para transformar tais espaços de 

convivência. É nesse sentido que se desenvolvem os mais variados métodos de solução 

pacífica de conflitos, dentre os quais se dá destaque à mediação, como ferramenta essencial ao 

combate da violência escolar.  

 

3.3.1.1 Mediação de conflitos 

 

 A mediação de conflitos, em um paradigma de intersubjetividade, em que prevalecem 

os aspectos relacionais, é uma das múltiplas formas de resolução pacífica de conflitos que 

pressupõe um meio não hierarquizado, ainda que com a presença de um terceiro imparcial (o 

mediador), em que as partes buscam, através do diálogo, identificar os interesses em comum e 

                                                
59 Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/8/docs/carta_de_brasilia_-
_por_uma_escola_sem_violencias.pdf. Acesso em: 12 set. 2019.  
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alcançar, eventualmente, uma solução consensual do dissenso que existe entre elas 

(VASCONCELOS, 2008, p. 36).  

 É um meio pacífico e colaborativo de solução de controvérsias, em que as partes são 

responsáveis pela decisão voltada à administração do conflito, destinado não só à solução do 

mesmo, mas especialmente à sua prevenção, na medida em que empodera as partes para 

agirem e para decidirem sobre seu agir (SALES; ALENCAR, 2004, p. 90). Nesse sentido, 

segue a autora, é um processo complexo que direciona as partes à criação de normas 

relacionadas ao conflito, além de normas de convivência, visto que o conflito é algo 

potencialmente transformativo. 

Conceituando-se a mediação, então, poder-se-ia mencionar que trata da reconstrução 

simbólica do conflito e do diálogo entre os sujeitos envolvidos em prol da pacificação social e 

da reestruturação dos laços entre as partes, em uma tentativa de realização de justiça (LAGO; 

MOTTA, 2010, p. 4845).  

 Há quem defenda que a mediação volta-se à criação de laços sociais, além da 

regulação de conflitos, com o fito de prevenir as exclusões e melhorar as relações 

interpessoais (FRANÇA, 2000, p. 74), transcendo à mera técnica de solução de conflitos, ao 

transformar a culpa em responsabilidade e a ação em agir com responsabilidade.  

 No entanto, tem sido considerada, como um método alternativo de solução de 

conflitos, também conhecido como ADR (Alternative Dispute Resolution). Tais métodos 

tiveram sua origem na década de 1970 nos Estados Unidos, através do Movimento de Acesso 

à Justiça, diante da crise do Poder Judiciário frente à multiplicação exponencial de demandas. 

Em uma onda revolucionária do final do século XX, então, desenvolvem-se e se aperfeiçoam 

mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, pautados na informalidade, economia e 

busca de soluções criativas. Tais métodos abarcam a mediação, a negociação, a arbitragem e a 

conciliação (ALMEIDA; PELAJO; JONATHAN, 2016, p. 55-58).  

 Quanto à mediação, existem quatro objetivos principais: a solução dos conflitos, a 

prevenção dos mesmos, a inclusão social e a paz social, sendo que a resolução da contenda 

depende da visão positiva do conflito e da participação ativa das partes, por meio do diálogo. 

Ademais, os princípios que regem esse método são: liberdade e poder de decisão das partes, 

não competitividade, informalidade do processo e a participação de um terceiro imparcial 

competente (SALES, ALENCAR, 2004, p. 91).  

 Embora haja traços de mediação de conflitos em diversos povos ao longo da história, 

desde chineses e povos africanos até a mediação de conflitos realizada por reis europeus na 
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Idade Média, o método atualmente utilizado de mediação, a partir de um conhecimento 

técnico especializado, remonta à segunda metade do século XX. Teve sua estruturação e 

difusão pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, integrando-se ao movimento pela 

propagação de métodos consensuais de solução de conflitos.  

Ao largo das décadas seguintes, difundiu-se para outros países, como Canadá, Grã-

Bretanha, França e Argentina, mas sempre centrada no ideal de apaziguamento como forma 

de fortalecimento social. Somente nos idos da década de 1990 que esse método se incorpora à 

tradição brasileira, como prática estruturada, integrando as ações de políticas públicas, 

especialmente familiares e trabalhistas60 (DINIZ, 2014, p. 78 e ss.). 

Embora existam trabalhos de mediação em diversas esferas da comunidade, 

compreendendo-se diversas formas de mediação (institucional, social e transformadora), todas 

voltadas à questão da violência e das relações interculturais, para restauração de laços sociais 

e manutenção de relacionamentos, dar-se-á destaque, no presente trabalho, à mediação que 

ocorre no ambiente escolar para solução da violência dentro das escolas.  

 

3.3.1.2 Mediação escolar e a cultura da paz 

 

 Nesse mesmo viés de compreensão do conflito como elemento agregador, em uma 

perspectiva criativa, utilizada pela mediação de forma geral, a mediação escolar destina-se à 

busca consensual de uma resolução através de um acordo entre as partes, sendo que a dialética 

torna-se a essência das coisas.  

 Em qualquer caso, é preciso destacar que a mediação volta-se às possibilidades de 

manifestação do conflito e ao desenvolvimento da autonomia, não só dos indivíduos como da 

comunidade. Ela não considera o acordo como um fim em si mesmo, mas como parte do 

processo fundamental da interação humana e da pluralidade, compreendendo o conflito como 

oportunidade de aprimoramento de vínculos entre as partes. Há, portanto, a partir da 

mediação, a transformação dos indivíduos e dos conflitos (DINIZ, 2014, p. 85).  

 Embora o conflito deva ser entendido como algo natural das relações intersubjetivas e 

não como sinônimo de agressividade e violência, pode desembocar em casos de violência e de 

consequente desrespeito aos direitos inerentes à pessoa humana, seja por questões exógenas 

(sociais, raciais e de gênero), seja por aspectos endógenos (relacionadas ao ambiente 

educacional deficitário) (LAGO, 2011, p. 59 e ss.). Logo, é fundamental que se desenvolvam 

                                                
60 Vide Decreto n. 1.572, de 28 de julho de 1995 que regulamenta a mediação dos conflitos no âmbito das 
negociações coletivas trabalhistas.  
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mecanismos não só para solução de conflitos, mas para prevenção dos mesmos, em busca de 

uma realidade escolar adequada ao bom desenvolvimento dos educandos.  

 Para tanto, a mediação volta-se, no campo educacional, ao ensinamento de valores 

voltados à pessoa humana e à paz, tais como a valorização e o respeito ao outro, a promoção 

da autonomia, o exercício da tolerância, da justiça e da democracia (BEZERRA, 2008, p. 62). 

Privilegia, desse modo, a comunicação interpessoal e a compreensão do outro, por meio do 

diálogo aberto e pacífico, fundamentado na responsabilidade social.  

 

3.3.1.2.1 Breve histórico da mediação escolar dentro da cultura da paz 

 

 As primeiras experiências de mediação no âmbito escolar remontam à década de 1970, 

nos Estados Unidos. O primeiro programa nesse sentido foi o “Children’s Creative Response 

to Conflict (CCRC”, em 1972, na cidade de Nova York, que teve origem em um projeto de 

extensão de mediação comunitária local (“New York Quaker Project on Community 

Conflict”). O projeto lastreou-se na concepção da necessidade de educar crianças e 

adolescentes para valores pacifistas e não violentos, de capacitar profissionais da educação 

para tanto, além do desenvolvimento nos educandos de habilidades sociais para lidar com os 

conflitos (DINIZ, 2014, p. 89-90).  

No Brasil, as experiências primevas de mediação escolar datam da década de 1990, 

com o programa “Paz nas Escolas”, difundido em nível nacional, voltada à formação e 

capacitação de professores e policiais para lidar com o problema da violência na escola. Ao 

longo dos anos, outros programas e projetos foram sendo desenvolvidos e aprimorados por 

governos dos diversos entes federados, além de organizações não governamentais, que 

resultaram em experiências pontuais de mediação para resolução de conflitos (POSSATO, 

et.al., 2016, p. 363). No entanto, o desenvolvimento de projetos de mediação escolar no Brasil 

é modesto, com muito espaço para crescimento (SALES; ALENCAR, 2004, p. 93).  

 A mediação, como técnica pedagógica voltada à prática do diálogo e ao 

desenvolvimento das capacidades e competência interpessoais e sociais, encontra-se no bojo 

da chamada educação para direitos humanos ou educação para a cultura da paz, fomentada 

pela ONU, através de sua agência especializada, a UNESCO. Essa organização difunde que a 
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educação é o meio crucial para a construção de uma cultura contínua e global de paz, a partir 

de instrumentos específicos, como a mediação escolar61.  

 

3.3.1.2.2 Mediação escolar 

 

A fim de desenvolver a cultura da paz por meio da educação, propõe-se a revisão do 

currículo educacional para promoção de valores e comportamentos destinados à paz, como o 

diálogo, a construção do consenso e a não violência, além de tolerância, respeito ao próximo e 

solidariedade62. O meio escolar é o escolhido, pois a escola, enquanto instituição, promove a 

educação cultural e social do ser humano através do ensino e da aprendizagem de valores 

(LAGO; MOTTA, 2010).  

 Cabe à escola, portanto, não só o ensino de conteúdos de conhecimentos, mas também 

o ensinamento de valores para que haja o desenvolvimento intelectual e moral dos educandos. 

Isso ficou mais evidente a partir da lei 13.663/2018 que trouxe, entre as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino, a necessidade da promoção da educação em direitos humanos e 

da cultura de paz. A escola é entendida, dessa forma, como um espaço privilegiado para a 

promoção da cultura da paz, através do paradigma dos direitos humanos, e a educação ou o 

processo educacional é percebido como o instrumento hábil para tanto.  

 
Essa demanda por criar enfoques educativos e metodologias capazes de inserir a 
questão dos direitos humanos nos espaços formais e não formais de educação surge 
da necessidade de criar uma cultura de paz, de reconhecimento e de valorização das 
diferenças e de engajamento nos processos de redistribuição e minoração das 
desigualdades, com o intuito de promover a transformação social (ARAÚJO, 2013, 
p. 68).  

  

Essa atuação decorre do desejo internacional da construção de uma educação para a 

paz que não compactua com a noção de imanência da violência à condição humana (FREIRE; 

LOPES, 2008, p.15) e compreende o papel da reconstrução das relações humanas a partir de 

regras universais mínimas (FISAS, 2004, p. 14), com a proeminência dos direitos humanos, 

especialmente em documentos internacionais, e de sua relação de indivisibilidade com a paz.  

                                                
61 Vide “Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura da Paz” da Unesco de 06 de outubro de 1999. 
Disponível em: 
http://www.comitepaz.org.br/download/Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A%C3%A7
%C3%A3o%20sobre%20uma%20Cultura%20de%20Paz%20-%20ONU.pdf. Acesso em: 12 ago. 2019.  
62Vide SALES, Lilia Maia de Morais; ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de Alencar. Disponivel em: 
https://docplayer.com.br/14008093-Mediacao-escolar-como-meio-de-promocao-da-cultura-da-paz-lilia-maia-de-
morais-sales-1-emanuela-cardoso-onofre-de-alencar-2.html. Acesso em: 03 set. 2019.  



113 
 

No âmbito nacional, houve a elaboração do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH)63, que é uma política pública, desde a educação primária até o ensino 

superior, voltada à construção de uma cultura que privilegie o ser humano e seus direitos 

inerentes, diante do crescimento exponencial da violência e da consequente lesão aos direitos 

humanos, ainda que universalizados. Essa consciência e afirmação dos referidos direitos 

decorre do fato de que eles são conquistas históricas, adaptadas à realidade e às necessidades 

do período, que necessitam de ações educativas sistemáticas para sua realização (ARAÚJO, 

2013, p. 67-68).  

 É por meio dessa atuação que é possível a formação de uma cultura de respeito ao 

indivíduo e à sua dignidade humana, através da promoção e da vivência de valores como a 

justiça, a tolerância e a paz, através de uma profunda alteração de paradigmas. Volta-se, 

assim, à educação-formação, não à educação-treinamento, com o intuito de formar o 

indivíduo de forma ampla, crítica e humanística. E essa formação deve advir de uma educação 

democrática e emancipatória, capaz de instrumentalizar mudanças não só no ambiente 

educacional, mas também na articulação com a vida social. Ou seja, deve ser realmente 

libertadora ao ser apta a desenvolver no ser humano seu espírito crítico e, acima de tudo, sua 

identidade (LAGO; MOTTA, 2010).  

 Logo, através da educação em direitos humanos possibilita a preparação para a 

autonomia e para a responsabilidade do indivíduo, com o salutar aprendizado da resolução 

pacífica de conflitos, na qual a mediação é uma importante ferramenta. Esta dá azo à criação 

de uma nova mentalidade social, além da incorporação de valores essenciais à pacífica 

convivência em sociedade. É, pois, um instrumento de pacificação social que garante não só o 

amplo acesso à justiça, mas o desenvolvimento da capacidade de autogestão, na transição do 

paradigma da cultura da violência para a cultura da paz (LAGO; MOTTA, 2010, p. 4849).  

 Isso se dá pelo desenvolvimento de capacidades instrumentais e habilidades sociais 

que favorecem as relações interpessoais, como a escuta ativa, a empatia, a assertividade, o 

autocontrole e a negociação, segundo Isabel Fernández (2005, p. 102-104). Para a autora, a 

atuação deve ser adequada a cada realidade escolar e social e não de forma arbitrária, pois, 

dessa forma, possibilitarão a criação de um ambiente cooperativo e participativo e a adequada 

formação dos educandos.  

A mediação no contexto educacional deve: 

 

                                                
63 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/2191-plano-nacional-pdf/file. Acesso em: 15 set. 2019.  
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(...) proporcionar a reflexão sobre valores morais e sobre a importância da 
construção de uma cultura de paz à vida humana; (...) o uso de ferramentas não 
violentas para a solução de conflitos entre pessoas e grupos; promover também o 
desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos envolvidos: educandos, 
educadores, colaboradores (funcionários) e familiares dos educandos. Mais do que 
isso, essa estratégia contribui para a formação de cidadãos mais conscientes de sua 
responsabilidade na proteção de si mesmos, dos outros e do meio ambiente (FEIJÓ, 
et.al., 2011).  

 

 Assim, a mediação no ambiente escolar proporciona um ambiente pacífico e de 

valorização do ser humano, aberto ao diálogo para a resolução dos conflitos e para a difusão 

de valores (LAGO, 2016, p. 201-202) e está voltada à transformação da cultura escolar de 

modo a conceber o diálogo como pilar fundante das relações interpessoais.  

 No entanto, deve ser um projeto permanente aplicado de forma holística à realidade 

escolar, pois, se aplicado de forma isolada, sem um trabalho conjunto para a construção de 

uma boa convivência, torna-se mera demagogia ou parte de um discurso contraditório que 

busca a autonomia do aluno, mas mantém o aluno como objeto de sua própria aprendizagem e 

não como sujeito (OLIVEIRA; BRASILEIRO, 2013, p. 85).  

 Além do mais, segundo os mesmos autores, é fundamental que os membros do corpo 

discente e docente tenham clara a noção do conceito e da aplicabilidade da mediação e que 

tenham o interesse em seu uso diante de um conflito, haja vista que o referido instrumento não 

será idôneo para alcançar seu fim se as partes não tenham intenção de reconstruir o laço. A 

mera existência do conflito não pressupõe o desejo de sua solução, de modo que a mediação é 

um convite ao diálogo, mas não uma obrigação.  

 Ainda, há concepções de que a mediação só pode existir quando existe um mesmo 

nível de direitos e obrigações entre as partes (OLIVEIRA; BRASILEIRO, 2013, p. 85-86), o 

que obstaculiza a sua aplicação em casos de violência interpessoal, pois há, aqui, o abuso de 

poder, real ou simbólico, do agressor em relação à vítima. Isso impediria a aplicação do 

princípio da reciprocidade psicológica, ao não haver simetria entre eles. Dessa forma, estar-

se-ia superestimando o alcance dos resultados da mediação, em casos como o bullying. 

Apesar disso, afirmam os autores que a mediação seria estratégia adequada para a prevenção 

dos conflitos, na medida em que potencializa o enriquecimento da cultura do diálogo e 

previne o aparecimento de problemas de conflitividade ao transformar a cultura escolar 

através do desenvolvimento de habilidades sociais necessárias à convivência social pacífica.  
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3.3.1.2.3 Capacitação de docentes 

 

 É salutar a criação de novos espaços de mediação escolar na realidade brasileira, 

diante da sua realidade ainda escassa, além da sua inclusão nos currículos pedagógicos, a fim 

de implantar a desejada cultura da paz, pautada em valores éticos e morais, no entanto, isso 

depende da capacitação dos profissionais da educação, sob pena de se criarem mais danos e 

traumas aos envolvidos. Até porque a mediação depende da atuação do terceiro imparcial, 

denominado mediador, sendo este um recurso humano primordial para a aplicação do 

instrumento.  

 Esse profissionais devem ser preparados também de forma holística, abarcando 

aspectos cognitivos, sociais e afetivos, dando-se fomento ao diálogo e abrindo-se espaço à 

autonomia dos indivíduos para o aprimoramento de suas relações interpessoais. A ação, 

portanto, deve estar moldada a partir dos valores desejados pela cultura da paz, de modo a 

reduzir os conflitos e a garantir o aprendizado em respeito e coexistência social (LIRA; 

GOMES, 2018, p. 765-772).  

 Ademais,  

 
Deve-se preparar os educadores para enfrentar o problema do bullying. Capacitando-
os para a prevenção, identificação e também para combater o bullying fornecendo o 
atendimento adequado a todos os envolvidos (VENTURA; VICO; VENTURA, 
2016, p. 1004).  

 

Para a aplicação de estruturas escolares de resolução pacífica de conflitos, os 

professores devem estar devidamente capacitados em instrumentos como a mediação. Esses 

conhecimentos devem ser aplicados em seus relacionamentos mútuos. A escola pacificadora 

deve valorizar funcionários e alunos como seres humanos valiosos. Alunos devem aprender a 

identificar os seus sentimentos e gerenciá-los, além de treinar a escuta ativa, e expressar-se de 

modo preciso e gentil. A paz, nota-se aqui, somente pode ser construída através do 

desenvolvimento da empatia em todos os envolvidos (MULLET; AMSTUTZ, 2005, p.60-61). 

A formação dos mediadores deve incluir apresentações claras e objetivas quanto aos 

processos de desenvolvimento da vida afetiva, além dos princípios de empatia, diálogo e 

escuta ativa, de forma tanto teórica quanto prática, dando-se relevo à última (OLIVEIRA; 

BRASILEIRO, 2013, p. 90).  

Além do recurso humano, deve-se levar em conta a necessidade de disposição de 

espaço e tempo, imprescindíveis para o desenvolvimento de qualquer programa de mediação. 

E não apenas a escola e seus profissionais devem estar capacitados para a resolução pacífica 
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dos conflitos, a partir da mediação, como também a comunidade, pois a cultura da paz inicia-

se na escola, mas deve se estender à sociedade como um todo, de forma ativa, através do uso 

dessas práticas no dia-a-dia.  

 

3.3.2 Política Pública de Justiça Restaurativa Escolar 

 

O conceito de justiça restaurativa não possui uma delimitação específica que forme 

consenso entre doutrinadores, uma vez que se trata não apenas um conjunto de práticas, mas 

uma estrutura com grande amplitude e flexibilidade que garante uma lente alternativa para 

observar o delito e a justiça, a partir de um cinturão de valores pautados na dignidade humana 

e na essência relacional dos seres humanos. Dessa maneira, ele garante, também, a construção 

de um novo senso de identidade pela transformação de relacionamentos e das comunidades 

(ZEHR, 2015). 

De acordo com Judy H. Mullet, três posições filosóficas marcaram a justiça 

restaurativa de forma marcante: o construtivismo, a reflexão crítica e a teoria psicoeducativa 

(MULLET; AMSTUTZ, 2005, p. 38 e ss.). 

O construtivismo sustenta que o indivíduo deve tomar as suas próprias decisões para 

ganhar sentido e motivação, e engajar na resolução de conflitos através da cooperação. A 

reflexão crítica desenvolve um processo de resolução de conflitos que passa pelo respeito a 

perspectivas múltiplas e enfatiza a criatividade. A teoria psicoeducativa, por sua vez, foca na 

compreensão das necessidades e sentimentos que motivam o comportamento do indivíduo, 

com foco na questão relacional, ou seja, entre o dano provocado pelo agente e a necessidade 

de repará-lo. 

No ambiente escolar, o bullying é a forma de assédio moral mais comum. Conforme 

tratado anteriormente, esse se caracteriza por um padrão repetido de agressão intencional de 

caráter físico ou verbal, ou ainda através da exclusão social, prejudicando os relacionamentos 

das vítimas. Brenda Morrison nota que o bullying tem efeitos de longo prazo, sendo 

considerado fator de risco para comportamentos antissociais e criminosos, e as vítimas 

também sendo mais vulneráveis a doenças mentais. Nesse contexto, Morrison propôs o uso da 

Justiça Restaurativa para mudar o comportamento do agressor e tornar o ambiente escolar 

mais seguro (MORRISON, 2002). 

A implementação de tais propostas encontra um número de resultados positivos. Um 

ambiente escolar adequado é tão importante para a saúde dos alunos quanto intervenções 
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individuais. A capacitação de auxiliares e professores para o uso de gerenciamento 

comportamental de resolução de problemas e as práticas da Justiça Restaurativa leva aos 

alunos o apoio ao qual necessitavam, ao mesmo tempo fornecendo um meio para a reparação 

do mal que eventualmente tenham causado. Resta demonstrada, assim, a necessidade de um 

ambiente propício à restauração, à reabilitação e à reintegração (MULLET; AMSTUTZ, 

2005, p. 104-105). 

Ressalta Howard Zehr que a Justiça Restaurativa não se confunde com a mediação. 

Algumas vezes há encontros facilitados entre vítimas, ofensores, familiares e membros da 

comunidade, mas outras vezes tantas o encontro não é julgado apropriado. Na mediação, 

também parte-se do princípio que todos os participantes encontram num mesmo nível ético, 

com responsabilidades a serem partilhadas, enquanto na justiça restaurativa, o ofensor deve 

assumir algum grau de responsabilidade quanto pela ofensa, evitando-se aqui a linguagem 

neutra da mediação (ZEHR, 2015, p. 21-22). As práticas restaurativas adotadas no ambiente 

escola, devem necessariamente se amoldar ao contorno escolar. 

 

3.3.2.1 Histórico da Justiça Restaurativa nas Escolas 

 

A Justiça Restaurativa foi inicialmente utilizada no Ocidente para tratar as questões 

criminais. Apesar disso, diante das delimitações do sistema jurídico vigente, ao longo do 

tempo ela foi adaptada ao contexto escolar, com foco nos relacionamentos e na justiça como 

reconexão ou restauração dos mesmos, com uma nova perspectiva sobre o conflito: não mais 

patológico, mas uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e social. Além de focalizar 

comportamentos e danos por eles causados, a Justiça Restaurativa nas Escolas (JRE), 

enquanto estrutura, busca o cultivo dos ambientes escolares saudáveis, com o auxílio e 

engajamento de toda comunidade escolar.  

A Justiça Restaurativa nas Escolas busca a criação de ambientes justos e equitativos de 

aprendizado, baseados na formação de relacionamentos saudáveis, na reparação de danos e na 

transformação de conflitos. Ela se firma na crença sobre a dignidade do indivíduo em sua 

essência relacional, e também nos valores da Justiça Restaurativa. Esses abrangem o respeito, 

dignidade e cuidado mútuo, visto que a cultura social é construída paulatinamente a partir de 

crenças e valores dos indivíduos (EVANS; VAANDERING, 2018). Em uma democracia, um 

dos principais objetivos da escola está no desenvolvimento de uma comunidade de cidadãos 
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capazes de se relacionar e de se responsabilizar por suas ações, em prol da dignidade humana 

e do respeito mútuo entre indivíduos (MULLET; AMSTUTZ, 2012, p. 37). 

O alcance da paz através da Justiça Restaurativa se manifesta através de um viés ativo, 

isto é, cabe ao indivíduo e à coletividade atuarem responsável e conjuntamente para reparação 

dos danos e restauração da justiça (YAZZE, s.d.), em prol das necessidades de cada um, 

especialmente no que diz respeito à autonomia, à ordem e aos relacionamentos humanos 

(ZEHR, 2002, p. 23-25). Com essa finalidade, a Justiça Restaurativa nas Escolas promove o 

fortalecimento desses relacionamentos a partir do potencial transformativo do conflito, já 

afirmado por autores como Jean Piaget e por John Dewey, que garante uma oportunidade de 

aprendizado.  

 

3.3.2.2 O Ambiente da Justiça Restaurativa nas Escolas 

 

Os componentes da JRE abrangem: a criação de ambientes justos e equitativos; a 

nutrição de relacionamentos saudáveis; e a reparação de danos e a transformação de conflitos. 

Parte-se da crença que as pessoas possuem um valor e uma dignidade intrínseca, como entes 

relacionais, e lança raízes no respeito e no cuidado mútuo (EVANS, VAANDERLING, 

2018).  

A criação de ambientes de trabalho justos e equitativos implica na aceitação de 

funcionários e alunos, independentemente de raça, gênero, religião etc. em um ambiente onde 

todos tenham a possibilidade de participar em uma experiência de aprendizado. É o que se 

chama de criação de “espaços de pertencimento” (EVANS, VAANDERLING, 2018).  Já 

nutrir relacionamentos saudáveis abrange o respeito e a aceitação de todos os grupos nos 

aspectos da educação, desde o programa de ensino e a pedagogia até todas as relações 

comunicativas desenvolvidas nos ambientes escolares.  

O ambiente adequado, portanto, é um espaço seguro e convidativo, em que se pode 

trabalhar de modo solidário e restaurativo, onde as diferenças são valorizadas e há um convite 

implícito à colaboração e à restauração (MULLET; AMSTUTZ, 2012, p. 58-59). Nesse 

ambiente, há um clima emocional de cuidado mútuo, onde alunos e professores podem 

resolver os problemas entre si. 

Nesses espaços, é possível a aplicação de inúmeros modelos que desenvolvem na 

prática os conceitos de Justiça Restaurativa.  Um exemplo são reuniões de classe em que o 

tempo é empregado para cada indivíduo sentir que a sua voz importa, e aprenda de acordo 
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com suas necessidades e encontre novas formas de resolver problemas. Essas reuniões se 

tornam dessa forma, portanto, um investimento de essencial importância para a vida dos 

educandos. Outro exemplo são os círculos restaurativos, uma forma de diálogo para questões 

difíceis e soluções de problemas comunitários, envolvendo também outros membros da 

comunidade. Aqui, os indivíduos envolvidos se dispõem em cadeiras formando um círculo, 

onde o direito à fala fica nas mãos de uma pessoa de cada vez. Essa espécie de processo 

ordenado e reflexivo reforça os valores fundamentais da Justiça Restaurativa (MULLET; 

AMSTUTZ, 2012, p.74-77). 

Por fim, através da reparação de danos e transformação de conflitos, há o 

reconhecimento que conflito e dano são partes normais da vida, as quais oferecem 

oportunidades de aprendizado e transformação, além de estimular a responsabilidade. 

A implementação da Justiça Restaurativa nos ambientes escolares fortalece a cultura 

relacional de interconexões nas escolas, e as primeiras iniciativas já reconheciam a questão da 

saúde do ambiente escolar enquanto fundamental. A Justiça Restaurativa, aqui, somente pode 

ser implantada quando há uma mudança na estrutura de poder hierárquico que é comum às 

escolas. Para que as suas medidas amadureçam, é necessária uma base teórica aprofundada, 

que conceda eficácia e sustentabilidade as práticas da Justiça Restaurativa nos ambientes 

escolares. A Justiça Restaurativa, quando adequadamente implementada, tem demonstrado ser 

um recurso de grande potencial para as escolas (SKIBA; ARREDONDO; RAUSCH, 2014). 

A Justiça Restaurativa difere da educação tradicional ao preconizar o engajamento 

relacional no âmbito pedagógico, conforme defendido por pedagogos como Dewey, Vygotsky 

e Freire. A educação tradicional, embora tenha um grau de eficácia reconhecido, serve 

também como meio de controle social, onde alunos aprendem a obedecer e assumir seu lugar 

na economia. O ensino passa a ser industrializado, minando o bem-estar dos indivíduos. A 

JRE vai à contramão ao oferecer um convite à criação de culturas educacionais que enfatizam 

o engajamento social ao invés do controle social. Ela prioriza os relacionamentos, não as 

regras, e busca transformar fábricas de aprender em espaços onde se cultiva o ensino e o 

aprendizado de maneira partilhada (EVANS; VAANDERING, 2018, p. 19-20). 

Hodiernamente, a Justiça Restaurativa no contexto escolar não se limita apenas a 

escolas isoladas. Ela tornou-se um campo autônomo, com as suas próprias práticas e 

princípios; ou seja, desenvolveu-se uma teoria de Justiça Restaurativa específica para a 

educação, com a sua inclusão nos programas de formação de professores. 
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Em um primeiro momento, a aplicação da Justiça Restaurativa se limitava aqui a 

buscar alternativas para a suspensão e expulsão de alunos, focalizando em seu comportamento 

e formas de lidar com os danos por eles causados. Posteriormente, a Justiça Restaurativa foi 

adotada também para cultivar ambientes escolares saudáveis. Essa forma de engajamento 

social, ao contrário de controle social (MORRISON, 2012) passou a fornecer um arcabouço 

teórico não apenas para a reparação de males, mas também a restauração de relacionamentos 

saudáveis e a criação de ambientes de aprendizado justos e equitativos. Dessa maneira, a JRE 

vem se tornando cada vez mais sistematizada e parte integrante das estruturas escolares. 

É preciso aqui se atentar para a definição de justiça e equidade no contexto da Justiça 

Restaurativa, tão importantes no delineamento teórico da matéria em questão. A palavra 

“justiça” sempre apresentou desafios aos doutrinadores que tentaram conceituá-la. Dessa 

maneira, ela foi empregada para significar várias coisas diferentes, dependendo do contexto, 

motivo pelo qual muitos preferem falar de uma “disciplina restaurativa” ao invés de Justiça 

Restaurativa. Por sua vez, o conceito de “equidade” remete à imparcialidade, ao atendimento 

de necessidades distintas, defendendo a igualdade sem, contudo, levar à objetificação. O foco 

na justiça e na equidade leva espaços que implementaram a JRE a criar espaços para 

compreender e tratar das necessidades que muitas vezes levam a comportamentos indesejáveis 

(EVANS; VAANDERLING, 2018, p. 50 e ss.). 

A Justiça Restaurativa no ambiente escolar é uma estrutura relacional, cujos processos 

foram concebidos para facilitar uma convivência em que todos são tratados com valor e 

dignidade. Os processos circulares, por exemplo, permitem que todos tenham a oportunidade 

de falar e partilhar as suas experiências. Quando ocorre um dano, a JRE oferece espaço para 

que os prejudicados tenham as suas necessidades atendidas, e os causadores 

responsabilizados. Ela também busca contribuir para o processo de reestabelecimento dos 

responsáveis. “A justiça não se trata de igualar o placar, mas de ficar bem” (PRANIS, 2015). 

A prática da Justiça Restaurativa no ambiente escolar, portanto, visa à promoção de ambientes 

de aprendizado justos e equitativos. 

Um ambiente de aprendizado justo e equitativo, portanto, significa que todos 

receberão o que necessitam, afinal “desenvolvemos nossas potencialidades como seres 

humanos e aprimoramos o bem-estar coletivo quando nossas necessidades são respeitadas, 

manifestadas e escutadas, definidas com cuidado e por fim atendidas” (SULLIVAN; TIFFT, 

2001, p. 167), As necessidades humanas básicas abrangem a autonomia (senso de controle 

sobre o próprio destino), ordem (senso de confiança no mundo) e “relacionalidade” (conexão 
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com outros e valorização nos relacionamentos) (ZEHR, 2002, p. 23-25). Essas necessidades 

centrais são como pilares da Justiça Restaurativa e essenciais ao bem-estar do indivíduo. 

 

3.3.2.3 A Aplicação da Justiça Restaurativa na Educação 

 

Os programas de Justiça Restaurativa objetivam colocar as decisões nas mãos 

daqueles que foram afetados pelo dano; tornar a justiça um processo curativo e transformador, 

e reduzir a prática de ofensas futuras. Para atingir tais metas, julgou-se necessário que as 

vítimas estivessem envolvidas no processo e dele saiam satisfeitas, além de que os ofensores 

compreendam como suas ações afetaram outras pessoas e que o resultado final do processo 

ajude a reparar os danos (SHARPE, 1998). Nota-se, portanto, que a Justiça Restaurativa 

sempre foi aplicável a uma grande variedade de circunstâncias e situações, sendo natural a sua 

extensão ao contexto escolar (ZEHR, 2015, p. 59).  

No contexto atual, conforme demonstrado, os indivíduos encontram-se desconectados 

de sua comunidade, e a necessidade inata de pertencimento e aceitação fica comprometida. A 

JRE enfatiza a dependência mútua, e não a independência, para que relacionamentos se 

tornem mutuamente benéficos. Por “relacionamentos benéficos” entendem-se aqueles em que 

as pessoas se comunicam de modo respeitoso e partilham o poder a fim de permitir que as 

necessidades individuais e coletivas sejam atendidas (EVANS; VAANDERLING, 2018, p. 

69-70). Isso contrasta com o bullying; o bullying ocorre no desequilíbrio de poder pela 

deslegitimação do outro. A JRE busca a partilha do poder como outro, fora de uma tradicional 

estrutura hierárquica, com apoio para o bem-estar de todos. 

A JRE parte da crença que as pessoas possuem um valor intrínseco e dependem umas 

das outras. Os educadores restaurativos não se preocupam em gerenciar seus alunos, mas 

tornam-se facilitadores, criando espaços e oportunidades para que os alunos se envolvam no 

processo de aprendizado. Isso contribui para criar um lugar de transformação em que se 

incentive o envolvimento e não o controle. Assim, o ambiente também se torna favorável ao 

desenvolvimento de relacionamentos saudáveis (EVANS; VAANDERLING, 2018, p. 75 e 

ss.). 

Outra questão importante para a Justiça Restaurativa é a definição de dano e de 

conflito. O dano é mais do que uma lesão física ou emocional, pois abrange qualquer coisa 

que diminui a dignidade pessoal ou minimiza o seu valor. Já o conflito é uma interação 
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relacional que emerge dentro das relações quando o desacordo tem possíveis implicações para 

o relacionamento (EVANS; VAANDERING, 2018, p. 107 e ss.). 

A Justiça Restaurativa vai além do sistema jurídico vigente ao definir crime conflito 

como a violação de pessoas e relacionamentos ao invés de uma violação da lei ou das regras. 

O foco deixa o incidente e passa a considerar também o contexto, indo para além dos 

relacionamentos interpessoais (ZEHR, 1990, p. 187-188). Deve-se notar que os considerados 

ofensores também são muitas vezes pessoas que sofreram suas próprias injustiças, e a 

compreensão desses eventos passados pode ajudar a entender o que ocorre no presente, e 

corrigir a injustiça. 

O conflito deve ser compreendido profundamente na JRE, uma vez que a sua 

presença, conforme discutido anteriormente, é inevitável nos relacionamentos humanos. A 

Justiça Restaurativa nas escolas também tem o objetivo de trabalhar o conflito e fortalecer o 

senso individual de dignidade. De acordo com Donna Hicks, a criação de espaços para tratar 

esses conflitos restaura não apenas a dignidade dos envolvidos, mas também se manifesta 

como algo curativo. É o conflito que destrói o senso de dignidade que prejudica os 

relacionamentos (HICKS, 2011). 

A JRE visa assegurar que as necessidades dos afetados pelo dano sejam atendidas de 

modo a restaurar o que foi danificado. Abrange-se aqui o dano provocado às três necessidades 

básicas identificadas por Zehr; o senso de individualidade, os relacionamentos e um ambiente 

escolar seguro. A reparação dos danos parte da preocupação com as necessidades de cada um 

dos envolvidos. Busca-se corrigir os males, criando a possibilidade dos próprios agressores 

superarem o roteiro da identidade negativa, perfazendo um modo mais eficaz de 

responsabilizar os alunos que meramente a punição (SULLIVAN; TIFFT, 2001). 

Os conflitos, portanto, são transformados através da JRE, de maneira a retirar o caráter 

desumanizador dos mesmos. Isso, ao mesmo tempo, promove o fortalecimento dos 

relacionamentos. Através dos conflitos positivos, surgem novos pensamentos, e aumenta-se o 

potencial transformador da JRE. John Dewey, filósofo da educação, já tratava a questão do 

conflito de forma semelhante, ao falar do seu papel essencial na criação de novas ideias 

(DEWEY, 1992). 

Portanto, os sistemas disciplinares das escolas deveriam ser transformados de maneira 

a condizer melhor com os valores da Justiça Restaurativa. Sanções como suspensões ou 

expulsões seriam acompanhadas de planos de reintegração. 
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Entretanto, tudo isso se mostra possível apenas se existam facilitadores preparados e 

capacitados nessa estrutura para tratar danos e conflitos, sob pena de outra forma criarem-se 

mais traumas e problemas (EVANS; VAANDERING, 2018, p. 107). Essa capacitação deve 

ser holística, ou seja, deve voltar-se não apenas a todos os integrantes da escola, mas também 

à comunidade, que deve participar ativamente, como pregou Dan Olweus na abordagem da 

“escola inteira” em seu Programa de Prevenção ao Assédio Escolar64. Olweus calcou-se na 

tentativa tanto de prevenção quanto de restauração dos danos, com a reintegração e a 

responsabilização de todas as partes envolvidas, consoante a abordagem desenvolvida pela 

polemologia. 

  

                                                
64 Disponível em: http://www.violencepreventionworks.org/public/olweus_scope.page. Acesso em: 18 mar. 
2019.  
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo central da presente pesquisa foi o de analisar os aspectos controvertidos do 

fenômeno social da violência escolar e da atuação do Direito na tutela e proteção dos direitos 

da personalidade, em adequação à linha de pesquisa do Programa de Mestrado em Ciências 

Jurídicas do Centro Universitário de Maringá-UNICESUMAR, e de avaliar a efetividade da 

cultura da paz como instrumento de garantia e efetivação dos direitos inerentes ao ser 

humano, dando-se destaque às políticas públicas de mediação escolar e justiça restaurativa 

escolar.  

Sem a intenção de esgotar o tema e de invalidar diferentes abordagens, bem como 

negligenciar aspectos e fatores que podem interferir no objeto de estudo, verificaram-se 

algumas hipóteses traçadas inicialmente, de acordo com o método hipotético-dedutivo. 

No capítulo inaugural, delineou-se a conexão entre a violência escolar (bullying) e os 

direitos da personalidade ao se compreender o prejuízo das agressões na dignidade e na 

integridade psicofísica das vítimas, que afetam sobremaneira o desenvolvimento pessoal do 

indivíduo. Cumpre salientar, no entanto, que os efeitos negativos não se limitam ao aspecto 

individual, atingindo também o desenvolvimento social dos envolvidos e prejudicando a 

qualidade do ambiente escolar. Nesse sentido, o bullying lesionaria o direito à educação como 

direito da personalidade, visto a importância desta na formação e no desenvolvimento das 

potencialidades e capacidades do ser humano, isto é, como parte integrante da chamada “vida 

digna”.  

A fim de traçar essa discussão, no primeiro capítulo da dissertação, foram analisadas 

as atuais acepções sobre a violência escolar, também denominada de bullying ou intimidação 

sistemática, buscando conceituar e contextualizar o fenômeno.  

Assim, inicialmente, buscou-se a validação da hipótese de que o bullying constitui 

uma forma de violência, ainda que esta seja um vocábulo polissêmico que abarca uma 

infinidade de concepções, que afeta sobremaneira a personalidade dos educandos, crianças e 

adolescentes, e desrespeita a dignidade, como cláusula geral de tutela do ordenamento 

jurídico. Para tanto, tratou-se do conceito de violência e verificou-se seu caráter polissêmico, 

considerando a tese de que seria inata ao indivíduo ou inerente a sociedade, mas 

historicamente uma forma não política de resolução de conflitos.  

Nessa toada, foi curado que a violência escolar, assim como a violência lato sensu, é 

complexa e sujeita a muitas variáveis e possibilidades de interpretação. Essa complexidade e a 

influência de fatores sociais externos não devem ser marginalizados, mas levados em 
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consideração para a implementação das medidas mais adequadas ao enfrentamento do 

problema, haja vista a necessidade de proteção da personalidade dos indivíduos. Para tanto, 

devem ser sopesadas as particularidades locais e os diversos direitos da personalidade em 

xeque. 

 Ademais, foi analisada a violência escolar específica denominada bullying, a qual se 

apresenta, segundo doutrinadores e legislações, incluindo a lei 13.185/15, como agressão 

reiterada e sem motivação evidente, que ocorre em relação desigual de poder e que afeta 

sobremaneira a vítima, lesionando diversos direitos de sua personalidade. Todavia, essa 

construção conceitual se mostra insípida diante do contexto social trazido nessa pesquisa, com 

inúmeras divergências conceituais.  

Quanto aos direitos da personalidade, foram enfatizados os clássicos direitos da 

personalidade, como vida e integridade psicofísica, mas também o direito à educação como 

direito da personalidade, visto que imprescindível na formação do ser humano. Certo é que a 

violência escolar fere a dignidade das vítimas e desrespeita a personalidade, enquanto esfera 

de reconhecimento e conjunto de valores intrínsecos ao indivíduo.  

Dentre os principais direitos afetados pelo bullying, estão a integridade psicofísica, 

que alcança a proteção dos aspectos físicos e psíquicos (higidez mental), a honra, a imagem, 

além do direito à vida em seu sentido integral, que abrange a realidade existencial do 

indivíduo, a chamada vida digna. Nesse sentido, o bullying também viola o direito à 

educação, haja vista seu papel na formação integral da personalidade do indivíduo.   

No capítulo seguinte, na tentativa de compreender não só a questão da cultura da paz, 

bem como o quadro regulatório nacional direcionado à solução do problema desenhado no 

decorrer do trabalho, será analisada a atuação do Direito no combate e na prevenção da 

violência escolar.  

Considerando a imprescindibilidade para a promoção da vida digna do indivíduo e o 

ambiente escolar como local privilegiado para o desenvolvimento de políticas e ações para 

superação da realidade social e para luta pela justiça social, desenvolveu-se no segundo 

capítulo a proposta de cultura da paz e de educação para a paz nas escolas brasileiras, a partir 

da Lei 13.663/2018.  

Nesse sentido, buscou-se compreender o alcance e as limitações da cultura da paz, 

suas diretrizes nacionais e internacionais, além de avaliar algumas das inúmeras tradições 

estabelecidas historicamente. Sendo a paz uma construção cultural do ser humano, imersa de 

simbologias e interpretações históricas, esta envolta em uma pluralidade de correntes e 
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conceituações. No entanto, o alcance dado atualmente está direcionado à difusão de regras e 

valores pautados nos direitos humanos, em prol da dignidade da pessoa humana. Esse é o 

entendimento adotado e difundido pela tradição da UNESCO e abraçado, em grande medida, 

nacionalmente, que considera o conceito de paz positiva e a perspectiva criativa do conflito 

como condições para realização dos valores essenciais à vida social pacífica.  

Porém, ademais da extensa base conceitual, que integra vários aspectos, existem 

limitações a essa construção teórica, na medida em que esta realização de valores está sujeita 

a constantes transformações, de modo que não existe uma “fórmula universal” para a 

superação da realidade social. Este é o posicionamento trazido pelas tradições críticas. Para 

Galtung, a paz não se opõe diametralmente à violência; para Freire, a educação, para além de 

valores universais, deve considerar a autonomia e a libertação do indivíduo para a superação 

da realidade social; para Habermas, a importância do estabelecimento não coercitivo de 

relações intersubjetivas, isto é, a criação de pontes através da comunicação.  

Ainda nesse capítulo, tendo em vista que cabe ao Direito, como responsável pela 

normatização de condutas, coibir as práticas violentas e resolver os conflitos de forma 

pacífica, de modo a prevenir efetivamente a ocorrência do bullying dentro das escolas, foram 

exploradas as diversas possibilidades de intervenções do direito, como pacificador social, 

frente ao bullying. Foi considerado, portanto, o quadro regulatório brasileiro pós-1988 para 

dirimir os danos provenientes dos conflitos escolares, considerando-se a alteração 

paradigmática quanto à reparação e à prevenção dos danos de quaisquer espécies. Assim, 

apresentou-se a atuação clássica do direito: a responsabilização civil e a concepção atual de 

prevenção, conscientização e combate à violência escolar, trazida pelas leis 13.185/2015, 

13.663/2018 e 13. 819/2019.   

No capítulo final, buscou-se avaliar a forma como as políticas públicas brasileiras 

podem contribuir para o enfrentamento do problema da violência escolar. Nesse sentido, foi 

estabelecido o panorama geral acerca das políticas públicas, entendidas como um processo de 

construção e atuação de decisões políticas e como diretrizes elaboradas para o enfrentamento 

de um problema público.  

Na medida em que a escola, enquanto instituição, afeta e é afetada pelas políticas 

públicas, é possível o estabelecimento de ações concretas, relacionadas à ação governamental 

para o enfrentamento da violência escolar como problema público. Seu conteúdo, cumpre 

frisar, estará fundamentado na proteção de direitos fundamentais e da dignidade da pessoa 

humana, como fim último do Estado Democrático de Direito.  
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Ademais, foram abordados instrumentos específicos quanto à violência escolar, a 

mediação escolar e a justiça restaurativa escolar, como meios de efetivação dos direitos da 

personalidade. A mediação escolar, lastreada na mediação qualificada do conflito, dá 

prevalência aos aspectos relacionais e intersubjetivos, isto é, ao diálogo para a solução 

pacífica dos conflitos (entendidos como elemento agregador na formação do indivíduo). A 

justiça restaurativa, por seu turno, garante uma lente alternativa para compreensão do conflito 

e da justiça, sem a neutralidade da mediação e com a necessidade de assunção de 

responsabilidades a fim de reparar os danos e restaurar a justiça.  

Porém, é importante compreender que é inadequada a padronização da atuação frente 

ao bullying, pois se tornariam práticas de normalização e controle, formatadas a partir de 

modelos hegemônicos, que não considerariam as particularidades de cada realidade escolar. 

Assim, não se discute a essencialidade do respeito aos direitos humanos, porém, a 

complexidade das questões sociais e das relações interpessoais exige a adaptação à realidade 

local, tendo em vista a autonomia do indivíduo para a superação de sua realidade social e a 

importância da ação comunicativa, isto é, a capacidade de falar e de agir, responsável pelo 

entrelaçamento das dimensões subjetivas e sociais dos sujeitos.  
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