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Tem sido notável a atenção da sociedade aos casos de bullying ocorridos nas 
dependências de instituições de ensino. Mesmo que tais atos ilícitos capazes de gerar a 
caracterização da ocorrência de bullying sejam absolutamente alheios ao objeto da 
relação obrigacional existente entre aluno/escola e marcados pela pessoalidade, é certo 
que as escolas, não podem ignorar a ampla proteção à criança e ao adolescente. Além do 
natural dever de proteção inerente ao regime contratual que vivenciamos e encontra-se 
expresso no Código Civil de 2002, no que tange ao principio da boa-fé objetiva, esta 
exigência se faz presente nos termos da Lei 8.069/90, denominado Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 

Deste modo, é importante deixar claro que, dentro do regime jurídico 
estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, a averiguação acerca da existência 
ou não de dever de indenizar da instituição de ensino não passará pela análise da 
existência de culpa desta, limitando-se à verificação objetiva sobre a ocorrência – ou 
não – de alguma falha no serviço prestado pela escola, capaz de causar o dano noticiado 
pelo aluno, ainda que seja impossível às escolas preverem as atitudes que serão 
externadas por seus alunos (quanto menos as ilícitas), vigiar 100% do tempo os alunos 
que são colocados sob seus cuidados e  serem os pais os responsáveis pelos atos de seus 
filhos menores (art. 932, I do Código Civil). 

Levando-se em consideração tais fatos,  o primeiro ponto que deve ser destacado 
é que as escolas deverão ficar cada vez mais atentas ao comportamento de seus 
discentes, agindo de maneira preventiva, a fim de conscientizar seus educandos acerca 
da ilicitude de determinadas práticas, sobretudo aquelas segregatórias, capazes de 
caracterizar a ocorrência de bullying. O segundo ponto a destacar é que as instituições 
de ensino, no cumprimento adequado e completo do contrato, além de agir de maneira 
preventiva, no sentido pedagógico, não poderão ser negligentes diante de quaisquer 
situações capazes de acarretar danos aos alunos, tais como queixas de discentes que já 
tenham sido ou estejam prestes a se tornarem vítimas de tais práticas ilícitas, assim 
como no cumprimento do incontroverso cumprimento do dever de vigilância dos alunos 
colocados sob seus cuidados.  

Embora a Lei 8.078/90, em seu art. 14, § 3º, II, estabeleça que o fornecedor não 
terá responsabilidade civil se o dano decorrer de “fato de terceiro”, a mera alegação de 
que o dano foi causado por outro aluno, não sendo a escola, assim, responsável pelos 
atos deste, não prosperará em juízo sem a demonstração de que a instituição de ensino, 
não tenha sido negligente no cumprimento completo do contrato, ou seja,  a instituição 
terá que demonstrar que não agiu de forma ilícita, negligente e imprudente para a 
ocorrência do dano ocasionado pelo bullying. 

Não podemos deixar de salientar que, retratamos o panorama da  
responsabilidade civil do estabelecimento de ensino diante de danos decorrentes de 
bulliyng, a qual, não exime a disposição legal de que os pais serão responsáveis 
civilmente pelos atos de seus filhos menores.  
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Porém, se o pedido indenizatório for direcionado contra a escola, o cenário 
jurídico aplicável será o aqui descrito, sugerindo que, as instituições tenham 
conhecimento do regime jurídico aplicável em processos nos quais essa discussão seja 
alvo, visto a grande repercussão social que o assunto em pauta tem trazido,bem como o 
considerável  aumento das demandas instauradas para se avaliar a existência, ou não, de 
responsabilidade civil das escolas nos casos de bullying.  

A escola deve estar preparada para tal tipo de ocorrência, principalmente porque, 
em se tratando de responsabilidade civil, algumas das excludentes clássicas, como a 
legítima defesa, culpa exclusiva da vítima e até em alguns casos o fato de terceiro, não 
se aplicam. Ao deixar um aluno no educandário, o responsável legal delega a função de 
guarda e vigilância, que passa a ser integralmente assumido pela instituição. Ainda, em 
se tratando de estabelecimentos de ensino, há a aplicação incontestável da 
responsabilidade objetiva.  

Assim, com base no dever de guarda e vigilância, não há dúvidas de que a escola 
deve envidar todos os esforços no sentido de preservar a integridade física e psíquica 
dos alunos.  

Nesse sentido, é conduta preliminar informar e esclarecer toda a comunidade 
escolar sobre o que exatamente se trata o assunto, que não raras vezes tem sido mal 
conceituado e interpretado.  

É importante esclarecer que todas as instituições de ensino, sejam públicas ou 
privadas, de educação fundamental, média e até superior, estão sujeitas a serem 
responsabilizadas pela ocorrência de bullying. Embora alguns estudiosos entendam que 
as universidades estariam fora desse grupo, não compartilhamos dessa posição, tendo 
em vista que as conseqüências advindas, por exemplo, da negativa em participar de um 
trote, geram perseguições e reiteradas agressões a indivíduos, que muitas vezes 
perduram por todo o período acadêmico.  

Tendo em vista as limitações referidas no tocante à exclusão da 
responsabilidade, bem como o fato de ser aplicada a teoria objetiva, não resta alternativa 
que não a de ser exaustivamente trabalhada a prevenção. Esta começa, como já 
mencionado, com divulgação de muita informação sobre o tema. Daí a necessidade de 
capacitação da direção, coordenação, corpo docente, colaboradores e pais, para que 
qualquer um tenha o poder de identificar o problema.  

Algumas formas tradicionais  de se lidar com a questão, apenas chamando os 
pais para conversar, advertindo e, muitas vezes, suspendendo o aluno agressor, já se 
comprovou ser insuficiente , deste modo, tem se percebido como sendo mais eficaz, a 
capacitação com um grupo permanente de apoio, formado por profissionais de diversas 
áreas, como psicologia, pedagogia, assistência social e jurídica, realizada mediante uma 
interdisciplinaridade indispensável aos agentes envolvidos, que devem trabalhar de 
forma a convergir na solução do problema.  

Uma das primeiras decisões judiciais a apreciar de forma técnica o bullying foi 
enfática ao citar diversas atitudes tomadas pela escola no sentido de enfrentar o 
problema, contudo, todas elas sendo inócuas, não gerando o efeito pretendido, tendo 
como conseqüência a condenação do estabelecimento.  



Portanto, as medidas devem ser efetivas, sempre lembrando que o mesmo que 
agride na escola pode ser vítima em casa. Livrar-se do agressor é apenas devolver o 
problema para a sociedade, que pode perder um aluno revoltado e ganhar um criminoso.  

Já se tem conhecimento de que muitos pais, ao escolher a instituição à qual 
confiarão seus filhos, questionam se existem políticas educacionais anti-bullying.  

Enfim, o bullying é uma realidade da qual nenhum estabelecimento de ensino 
está imune. A orientação e consultoria permanentes são o melhor meio de se prevenir a 
prática de tal violência, que, se detectada e tratada em tempo, cortará pela raiz diversos 
problemas sociais, pois muito altas as chances de que o agressor e a vítima de hoje 
sejam os delinquentes de amanhã.  

Para as vítimas de agressões físicas e xingamentos, as marcas podem se 
perpetuar por toda a vida, tendo como conseqüências a dor, a solidão, o medo, entre 
outras. 

Um caso freqüente, onde a vítima foi indenizada pela escola, oito anos depois, 
ou seja, quase uma década após sofrer agressões que culminaram numa grave ferida na 
cabeça, provocada por um lápis afiado.  Julia Affonso acaba de se tornar um caso raro 
no país. A justiça do Rio de Janeiro condenou o colégio católico onde ela cursou as 
primeiras séries do ensino fundamental a lhe pagar uma indenização no valor de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A razão: negligência no enfrentamento do bullying 
que ela sofreu durante um ano, sem trégua. Sua mãe, a relações públicas Ellen 
Alvarenga, implorava às freiras que tomassem providências, mas ouvia: “é tudo 
brincadeira de criança”. Júlia tinha 7 anos quando isso aconteceu e sofria horrores. 
Vivia deprimida, isolada do mundo e precisou de ajuda psicológica. Hoje, aos 15 anos, 
cheia de amigos e feliz na escola, ela diz: sempre que vejo alguém praticando bullying, 
defendo a vítima, só quem passou por essa situação sabe o quanto é difícil conviver com 
memórias tão dolorosas.2 

Entre outras singularidades trágicas, o massacre de Realengo escancarou um 
fenômeno mais geral que atormenta milhões de estudantes em todo o país. 

O caso de Realengo no Rio de Janeiro chocou o mundo todo, onde o jovem 
Wellington Menezes de Oliveira matou 12 crianças de forma brutal por meio cruel 
aterrador e inexplicável, um jovem que tinha uma mente doentia. Há indício de que ele 
tenha sido vítima de bullying quando estudava na mesma escola. 

Conforme citamos, seja pela legislação e a cada dia mais freqüentemente através 
das decisões judiciais, entendemos que, a escola é grande responsável por cuidar de 
casos de bullying, para que não se repitam alguns casos como os que são divulgados 
reiteradamente pela imprensa, e não tratar apenas como uma brincadeira de criança, pois 
com o passar dos anos as crianças se tornam adultos frustrados. 
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