
 

 

 
Senhores pais e responsáveis, 

 

Conhecendo a necessidade de instruir e formar nossos alunos para uma convivência 
harmoniosa e coesa em sociedade e buscando apresentar temas que vão muito além dos 

conteúdos escolares ministrados diariamente, a Escola General Osório executa uma série de 

atividades com os alunos onde o objetivo é formar jovens estudantes em cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres e que reconheçam a sociedade em que vivem. O 
trabalho de orientação e educação cidadã é realizado através de campanhas instrucionais, 

palestras e atividades ministradas coletivamente para que os sensos de justiça e crítica 

estejam presentes em todos os momentos da vida dos jovens que frequentam a escola 
diariamente. É importante frisar que todas as atividades são conduzidas por colaboradores 

da escola que possuem amplo reconhecimento e capacidade, sendo, nestes casos, os 

profissionais mais habilitados para a realização de cada atividade. 
 

Contudo, a orientação junto aos alunos não pode ser feita de forma isolada. Aos pais e 

responsáveis cabe a orientação no ambiente familiar. Estas informações, muitas vezes 

distorcidas ou obtidas involuntariamente, através, principalmente, das redes sociais, devem 
fazer parte das conversas diárias e dos momentos em família. Buscar este tipo de formação 

para os estudantes da Escola General Osório (que acontece desde os mais jovens alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental II até os estudantes do 3º ano do Ensino Médio, que estão às 
vésperas do ingresso no Ensino Superior) contribui para que tenhamos um futuro mais 

próximo do que desejamos como ideal, onde os valores individuais não se sobrepõe aos 

coletivos, onde o respeito e a igualdade conduzem todas as relações interpessoais e onde os 
valores de cada família são preservados e perpetuados através de práticas ajustadas com o 

diálogo do cotidiano. Portanto, cabe à escola disponibilizar aos responsáveis as informações 

para que os mesmos tenham condições de refletir e orientar os jovens, como o texto 

apresentado a seguir.   
 

O uso do ECA no combate ao Bullying 

Considerado por diversos especialistas como uma lei avançada, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei 8.069/90, dispõe de medidas eficazes para enfrentar o bullying. A começar 

pela adoção da doutrina da proteção integral, logo no art. 1º do ECA, que, em substituição à 

doutrina da situação irregular, trata a criança e adolescente como sujeitos de direitos, e não 

somente como um ser em situação irregular perante a sociedade. A doutrina da situação 
irregular limitava-se basicamente a 3 (três) matérias: (1) menor carente; (2) menor 

abandonado; (3) diversões públicas (ISHIDA, 2013, p. 2). 

Pela proteção integral, criança e adolescente devem receber atenção prioritária da família, 
sociedade e do Estado, sendo tratados com absoluta prioridade, a fim de se desenvolverem 

adequadamente, livres de qualquer tipo de agressão (art. 227 da CF, art. 3º e 4º do ECA). 

Os interesses da criança e do adolescente devem preceder a qualquer outro, sendo tratados 
em primeiríssimo lugar (cf. DIGIÁCOMO, 2013, p. 6). 

Com base nessas premissas básicas, por certo, o bullying não pode ser negligenciado, como 

se consistisse em insignificantes brincadeiras de crianças e adolescentes, que logo passarão, 

sem deixar sequelas. Erro crasso! Se não for diligentemente tratado, como um 
comportamento antissocial, ofensivo e deletério, consequências adversas sobrevirão na fase 

adulta. A Constituição Federal preconiza que deve ser coibida a violência no âmbito das 

relações familiares; o ambiente de trabalho deve ser salutar, livre de riscos à saúde; as 
discriminações devem ser abolidas (art. 226, § 8º; art. 7º, XXII, art. 200, VIII, art. 3º, IV 



da CF). Se o bullying for negligenciado na infância e adolescência, naturalmente, aquelas 

agressões e maus-tratos seguirão na fase adulta, em proporções maiores. 

Por isso, é mais salutar tratar eficazmente esse comportamento no seu nascedouro, 
mitigando sua ocorrência na fase adulta, cujas consequências são mais graves. A melhor 

medida para coibir violência doméstica e familiar, proporcionar um ambiente de trabalho 

livre de assédio moral, e abolir as discriminações, é não negligenciar esse comportamento 
na infância e adolescência. 

O bullying perpetrado por criança e adolescente pode consubstanciar ato infracional, uma 

vez que essa prática pode se subsumir a diversos crimes. As agressões verbais podem 

culminar em injúria ou até mesmo em injúria racial. Certos comportamentos equiparam-se a 
racismo. Agressões físicas consistem em lesão corporal. Erick Santos assevera 

que "dependendo da gravidade do ato, a prática dobullying pode configurar ato infracional, 

concebido nos termos do art. 103 do ECA" (SANTOS, 2011, p. 51). 
A maior agravante, não descrita no ordenamento jurídico, é a consequência nefasta na 

formação da criança e do adolescente, visto que a escola é considerada um dos primeiros e 

mais importantes ambientes sociais para o desenvolvimento integral. A vivência de 
agressões, sem o devido acolhimento do agredido, sem orientação ao agressor, poderá 

causar uma marca indelével e traumática durante seu desenvolvimento, com sérias 

repercussões na fase adulta. Baixa autoestima, timidez exacerbada, dificuldade de 

relacionamento, e depressão são alguns sintomas que podem fazer parte da vida de adultos 
que sofreram bullying. 

  

A responsabilidade da família 
A família possui uma função social, de forma que "a aplicação da norma familiarista tem de 

estar sintonizada com o tom garantista e solidário da Constituição Federal, garantindo a 

funcionalidade de seus institutos" (FARIAS, ROSENVALD, 2014, p. 148). 
"Trilhando tais pegadas, é lícito asseverar que a família é espaço de integração social, 

afastando uma compreensão egoística e individualista das entidades familiares, para se 

tornarem um ambiente seguro para a boa convivência e dignificação de seus membros" 

(idem, p. 149). 
Relativamente à tutela da criança e do adolescente, assim começa a preleção do insigne 

constitucionalista José Afonso da Silva: 

"Essa família, que recebe a proteção estatal, não tem só direitos. Tem o grave dever, 
juntamente com a sociedade e o Estado, de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente enumerados no art. 227: 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. Colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão é exigência 

indeclinável do cumprimento daquele dever". (SILVA, 1999, p. 820) Ante o grave dever de 

proporcionar essa gama de direitos à criança e ao adolescente e consciente da gravidade do 
bullying, cabe à família abordar esse assunto. A família deve repudiar qualquer tipo de 

provocação ou piada de conteúdo racista, homofóbico ou discriminatório. Comportamentos 

violentos, sejam eles vindo dos pais ou das crianças, devem ser vistos como sintoma de 
falta de diálogo, de autocontrole, o que acarretará, muito provavelmente em mais violações 

dos direitos. E, não raras vezes, são essas crianças e adolescentes, que reproduzem a 

agressão física e verbal que vivenciam em casa, ou, até mesmo, não podem vivenciar no 

seio da família formas saudáveis de lidar com a frustração, a ansiedade, culminando em 
comportamentos agressivos, como o bullying. 

Maria Helena Diniz assevera que compete aos pais "capacitar a prole física, moral, espiritual, 

intelectual e socialmente em condições de liberdade e de dignidade (ECA, arts. 1º, 3º, 4º e 
15)" (DINIZ, 2007, p. 519). 



Portanto, os pais e responsáveis legais devem não só repreender esse comportamento, mas 

dar o devido exemplo, para não cair na vala comum da hipocrisia, tornando inócua a 

educação. 
A omissão da família dá azo à responsabilidade civil, em caso de prática de bullying por 

criança ou adolescente sob sua autoridade e em sua companhia (art. 932, I, do CC). 

Comentando esse dispositivo do Código Civil, Sílvio de Salvo Venosa elucida que "trata-se de 
um aspecto complementar do dever de educar os filhos e sobre eles manter 

vigilância" (VENOSA, 2004, p.70). 

A prática do bullying pelas crianças e adolescentes acarretará a responsabilidade objetiva 

dos pais ou responsáveis legais, de forma que deverão indenizar as vítimas, 
independentemente de prova de culpa ou dolo. Essa indenização abarcará os danos 

materiais e morais sofridos pela vítima. 

"Tanto o bullying quanto o cyberbullying buscam desestabilizar psicologicamente o 
ofendido". A jurisprudência já teve a oportunidade de condenar civilmente a mãe 

pelo cyberbullying praticado pelo filho menor, que criou página na internet exclusivamente 

para ofender colega de classe, com fatos e imagens extremamente agressivas (TJRJ, AC 
7003750094, 6ª Câmara Cível, Rel. Liege Puricelli Pires, j. 30/06/2010). (FARIAS, 

ROSENVALD, BRAGA NETTO, 2014, p. 878). 

Para famílias com vítimas de bullying, é importante conhecer e buscar soluções para se 

protegerem dessa prática. O livro Cuidado! Proteja seus filhos dos bullies, de Deborah 
Carpenter e Christopher J. Ferguson, publicado pela Butterfly Editora, é um excelente 

manual para as famílias buscarem auxílio em caso de serem vítimas de bullying. 

O Conselho Tutelar deve ser buscado, e, dependendo do caso, até o Ministério Público. As 
autoridades devem ser informadas, para que o Poder Público tome as medidas apropriadas. 

A omissão da família em recorrer a essas autoridades dificultará o combate ao bullying, 

aumentando o número de vítimas. 
Extraído do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Para conhecimento de todos. 

 
Desta forma, buscando atingir os objetivos fundamentais da escola, sustentados pela visão e 

missão desta instituição de ensino, e respeitando o lema Escola e Família: uma parceria de 

sucesso, acreditamos que o trabalho em parceria obtém os resultados esperados por todos: 
família e escola. Contamos com a colaboração das famílias parceiras para que possamos, 

juntos, sonhar com um mundo muito mais justo.  

 
Atenciosamente, 

 

Escola General Osório 

Em 29/03/2019 


