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ARTIGO 5º 
DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ÉTICA E MORAL

O QUE É EDUCAÇÃO?

Educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, disciplinamento. 
No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os 
hábitos, costumes e  valores de uma comunidade são transferidos de 
uma geração para a geração seguinte. A educação vai se formando 
através de situações presenciadas e experiências vividas por cada 
indivíduo ao longo da sua vida.

O QUE É CIDADANIA?

Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um 
Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre 
juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente 
numa obrigação de outro cidadão.

O QUE É SER CIDADÃO?

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, 
à igualdade perante a lei: ter direitos civis. É também participar no 
destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos.
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O QUE É ÉTICA E MORAL?

A ética se refere ao conjunto de valores que guiam determinado 
grupo ou cultura. Assim, norteia o caráter das pessoas e como elas 
irão se portar no meio social.

Moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento do 
indivíduo dentro de uma sociedade. Ela pode ser adquirida através 
da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano.

O QUE É COSTUME?

Costume é um modo habitual de agir que se estabelece pela repetição 
dos mesmos atos ou por tradição. Trata-se, portanto, de um hábito. 

Agora vamos conhecer o artigo 5º da constituição federal – este 
nos traz os direitos fundamentais

O Artigo 5º da Constituição Federal (CF) de 1988, conta com 78 
incisos que determinam quais são nossos direitos fundamentais, como 
a Igualdade de Gênero, a Liberdade de Manifestação do Pensamento 
e a Liberdade de Locomoção, que têm como objetivo assegurar uma 
vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos de nosso País.

O QUE SIGNIFICA CAPUT DE UM ARTIGO?

Caput é um termo do latim que em seu contexto   designa a parte 
inicial, o título ou cabeçalho do artigo de lei ou regulamento.

O QUE SIGNIFICAM INCISOS?

Inciso é a parte do artigo de uma Lei ou Decreto, na maioria das 
vezes com sentido complementar à este, mas às vezes, com sentido 
independente.

Art.5º, Caput, CF “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes;”.
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Pode se compreender, com base no texto da lei, que o Caput 
do artigo 5º é um resumo de como devem ser garantidos os 
direitos fundamentais dos indivíduos no Brasil. Logo, é através 
dele que os direitos fundamentais encontram meios, segundo a 
Constituição, de alcançar os seus objetivos, previstos em seu próprio 
artigo 3º. São eles:

“Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o 
desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.

Note que os incisos do artigo 5º guardam relação entre eles.  
O princípio da igualdade, por exemplo, é um dos direitos fundamentais 
que visa assegurar o inciso IV do artigo 3º, que busca “promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”.

Para entendermos melhor o Artigo 5º da Constituição Federal se 
faz necessário sabermos o que significam os termos: inviolabilidade do 
direito à vida; à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

O QUE É INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA?

É o direito à vida, desde a concepção, sendo tal direito inviolável.

A vida humana é um direito natural, que antecede todas as Leis. 
E merece ser protegida pelo Estado, assegurando dignidade a todo 
ser humano, estando amparado pela Constituição Federal em seu 
artigo 5º caput.

O QUE É LIBERDADE?

O significado de Liberdade é uma condição de que é livre, que 
tem o direito de agir de acordo com o seu livre arbítrio, ou seja, 
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conforme sua própria vontade. É claro que esse direito de agir e 
fazer as próprias escolhas não deve prejudicar ninguém.

O QUE É IGUALDADE?

É a ideia de que todas as pessoas merecem ser tratadas de forma 
igual, na medida do possível e do legal. É um princípio que baseia e 
rege toda e qualquer sociedade democrática, denominado também 
de Princípio da Isonomia.

PARA QUE SERVE O DIREITO À SEGURANÇA?

A segurança pública é aquela resguardada pela polícia e tem por 
objetivo permitir que todos possam transitar em harmonia, com o 
sentimento de que não serão vítimas de delitos.

Ocorre que em metrópoles, dada as grandes taxas de delitos, nem 
sempre o  direito Constitucional é obedecido, sendo dever da polícia 
a atuação em conjunto com o judiciário, investigando e auxiliando 
no processo punitivo, de modo a possibilitar uma sociedade mais 
segura, com o verdadeiro resguardo da qualidade de vida.

O QUE É O DIREITO À PROPRIEDADE?

É um instituto jurídico, pode ser compreendido na Constituição 
brasileira no artigo 5°, nos incisos XXII, XXIII. XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI. Assim, aborda em seu 
instituto o direito de herança, direito autoral, propriedade de inventos 
patentes e marcas e entre outros.

O conceito tradicional de propriedade passou por intensas 
mudanças, por isso deve ser observado com cautela. 

Em síntese definimos pedagogicamente para que o aluno entenda o 
Artigo 5º da Constituição Federal em seus mais elementares conceitos.
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INCLUSÃO SOCIAL: A PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA

O QUE É PESSOA COM DEFICIÊNCIA?

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas (Art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 
– Lei Nacional nº 13.146/2015).

O QUE TRAZ A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI) 
– LEI NACIONAL Nº 13.146/2015?

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) – Lei Nacional nº 13.146/2015, 
também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi 
instituída com o objetivo de assegurar e promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

COMO DEVO CHAMAR UMA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA?

A terminologia correta é PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
Não utilize os termos aleijado, defeituoso, paralítico, pessoa portadora 
de deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais. Não passe 
vergonha, utilize os termos corretos.
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QUAL O REAL CONCEITO  
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA?

Um dos principais pontos da LBI é que ela tem o objetivo de 
“mudar a visão sobre o conceito de deficiência”, que deixa então 
de ser atribuída à pessoa e passa a ser vista como consequência 
da falta de acessibilidade que não só o Estado, mas a sociedade 
como um todo apresenta “Ou seja, a LBI mostra que a deficiência 
está no meio, não nas pessoas”. Sua principal inovação reside na 
conceituação de deficiência, não mais compreendida como uma 
condição estática e biológica da pessoa, mas como o resultado 
da interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações 
de natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo. 
Neste sentido, a deficiência deixa de ser um atributo da pessoa.  
Passa a ser, portanto, o resultado das respostas inacessíveis que a 
sociedade e o Estado dão às características de cada um.

O QUE É INCLUSÃO?

A inclusão social é o termo utilizado para designar toda e 
qualquer política de inserção de pessoas ou grupos excluídos na 
sociedade. Em suma, é direito da pessoa com deficiência de viver 
em um ambiente em que possa desenvolver suas habilidades sem 
depender de terceiros, desenvolvendo sua autonomia e independência.  
E cabe ao Estado garantir esse bem-estar, principalmente por meio 
da formulação e implantação de políticas públicas, formuladas não só 
pelo poder público, como também pela sociedade civil e por aqueles 
que enfrentam as adversidades de viver em uma comunidade sem 
infraestrutura. Apenas assim, por meio do diálogo contínuo com 
esses indivíduos, que o nosso país será, de fato, inclusivo.

O QUE IMPEDE A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA?

Todas as pessoas têm direito à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
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compreensão e à circulação com segurança. As barreiras são entraves 
que limitam ou impedem o exercício destes e demais direitos, assim 
como limitam a participação plena e efetiva das pessoas na sociedade. 

O QUE E QUAIS SÃO AS BARREIRAS?

Barreiras são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 
que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como 
o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade,  
à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros.

Existem diversos tipos de barreiras: urbanísticas, arquitetônicas, 
nos transportes, comunicacionais, tecnológicas e atitudinais.  
As barreiras atitudinais se apresentam como as mais difíceis de serem 
derrubadas. Quando estamos frente a uma pessoa com deficiência, 
podemos nos comportar de maneira a contribuir para sua inclusão 
social ou de maneira a reforçar ainda mais sua exclusão, reproduzindo 
preconceitos e estereótipos historicamente construídos que, muitas 
vezes, nem percebemos o quanto estão internalizados. O preconceito 
e a discriminação ainda são barreiras para as pessoas com deficiência 
e criam obstáculos como a falta de oportunidades no mercado de 
trabalho e o acesso à educação formal.

COMO FAZER COM QUE A INCLUSÃO SEJA REAL?

A inclusão social é fundamental para a garantia dos direitos e para 
o exercício da cidadania das pessoas com deficiência. Contudo, para 
que a inclusão exista de fato é preciso eliminar as diversas barreiras 
existentes; seja no ambiente de trabalho, na escola ou até mesmo 
dentro de casa. Somente por meio de empatia e respeito por parte de 
todos, além da fiscalização dos órgãos responsáveis, é que haverá de 
fato a quebra das barreiras que fazer com que não exista a inclusão 
social da pessoa com deficiência.
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O QUE É EDUCAÇÃO ESPECIAL?

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional,  
Lei n. 9.394/96, trata no Capítulo V da Educação Especial, definindo-a 
por modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino para pessoas com necessidades educacionais 
especiais. Estende-se a todos os níveis de ensino, desde a educação 
infantil ao ensino superior. Destina-se a garantir condições para 
acesso, permanência, participação e aprendizagem dos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. Todo aluno com deficiência tem direito 
à educação na rede regular de ensino.

O QUE É EDUCAÇÃO INCLUSIVA?

A Educação Inclusiva é a efetivação do direito à educação para 
todos, pela valorização das diferenças culturais, étnico-raciais, sexuais, 
físicas, sensoriais, intelectuais, emocionais, linguísticas e outras, que 
visa a reverter o percurso da exclusão, ao criar condições, estruturas 
e espaços para uma diversidade de educandos, acessível. A Educação 
Inclusiva atenta à diversidade inerente à espécie humana, buscando 
perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os 
sujeitos-alunos, em salas de aulas comuns, em um sistema regular de 
ensino e de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento 
pessoal de todos. Todos os alunos, independente do tipo de limitação, 
têm o direito de estar na mesma escola. Escola é para todos.

O QUE É, E QUAL O OBJETIVO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)?

É o conjunto de atividades e recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucional e continuamente para atender 
exclusivamente alunos com algum tipo de necessidade especial, no 
contraturno escolar. Pode ser realizado em salas de recursos especiais 
na escola regular ou em instituições especializadas.
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Complementar ou suplementar a formação do estudante por 
meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e 
estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação 
na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

AS ESCOLAS PODEM RECUSAR A MATRÍCULA  
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?

Não. Essa prática é crime, a lei estabelece que nenhuma escola 
pública ou privada pode recusar, suspender, atrapalhar, cancelar ou 
fazer cessar, sem justa causa, a matrícula de estudante com deficiência 
por motivos derivados da deficiência do estudante, punindo quem 
viola essa regra com pena de reclusão de um a quatro anos e multa.  
Além da punição do gestor escolar ou autoridade competente que 
recusar a matrícula de aluno com qualquer tipo de deficiência 
com multa de ordem financeira. A Constituição Federal 
assegura o direito de todos à educação, sem discriminação e 
com igualdade de oportunidades.

O QUE A ESCOLA DEVE OFERTAR?

Todas as escolas devem garantir a acessibilidade e a permanência 
dos alunos com deficiência no sistema regular de ensino através 
da contratação de profissionais qualificados (como intérpretes de 
língua de sinais e professores especializados), da utilização de material 
pedagógico apropriado (livros didáticos em braile, por exemplo)  
e instalações físicas adequadas (rampas, banheiros adaptados,  
piso tátil, etc).

AS ESCOLAS PRIVADAS PODEM COBRAR 
ADICIONAL NA MENSALIDADE PARA CONTRATAR 
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO?

Não. Conforme o artigo 208 da Constituição Federal, a pessoa 
com deficiência tem direito de estudar em escolas públicas e 
particulares. Esse é um direito subjetivo que lhe garante o acesso à 
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pré-escola, ensino fundamental, médio e universitário. Já o artigo 209 
esclarece que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam 
cumpridas pela instituição as normas gerais da educação nacional.  
A Lei Estadual n. 10.162/2014 também proíbe a cobrança, impondo 
multa pelo descumprimento.

Caso a instituição escolar, seja ela pública ou privada, se recuse 
a aceitar uma pessoa com deficiência, poderá sofrer ação judicial 
e responder pelo crime ora cometido. A lei é estabelece que o 
poder público tem obrigação de promover a inclusão da pessoa 
com deficiência na rede de ensino, pública ou privada, e viabilizar 
os recursos para que isso aconteça, bem como a capacitação dos 
profissionais da educação, o que inclui disponibilizar profissional 
especializado para atender as necessidades do estudante.

ONDE DENUNCIAR SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO  
DO DIREITO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?

No Conselho Tutelar do município ou na Promotoria de Justiça 
da Comarca (Ministério Público). Pode ser acionado, também,  
o Conselho de Educação do Estado ou do município.  
Importante: cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação 
especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as 
funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia intérprete,  
bem como de profissional de apoio às atividades de higiene, 
alimentação e locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante 
no cotidiano escolar, conforme necessidade.

QUAIS OS MEIOS DE ACESSO À JUSTIÇA  
QUE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA POSSUI?

A Pessoa com Deficiência possui 4 meios de acesso à Justiça, são eles:

a) Ministério Público: A defesa dos direitos da pessoa com deficiência 
pode ser feita pelo Ministério Público Estadual ou pelo Ministério 
Público Federal, o que vai depender muito do direito violado. 
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O Ministério Público pode defender os direitos das pessoas com 
deficiência, seja por meio de Ações Civis Públicas ou outras espécies 
de ações. (Arts. 127 e 129, CF/88)

b) Associações: Uma entidade que exista há mais de um ano e que 
tem como finalidade em seu estatuto a proteção das pessoas com 
deficiência, também pode ajuizar Ação Civil Pública em favor das 
pessoas com deficiência. Assim como o Ministério Público, estas 
Associações podem defender os direitos difusos e coletivos das pessoas 
com deficiência. (Art. 3º, Lei 7.853/89)

c) Defensoria Pública: A Defensoria Pública é o órgão encarregado de 
prestar a assistência jurídica integral e gratuita a quem comprove não 
ter condições financeiras para pagar custas do processo e honorários 
de advogado. A defesa dos direitos da pessoa com deficiência pode 
ser feita pela Defensoria Pública da União ou pela Defensoria Pública 
dos Estados. A Defensoria Pública não pode defender os direitos 
difusos e coletivos das pessoas com deficiência por meio de Ação Civil 
Pública, mas podem defender os direitos individuais homogêneos por 
meio de ações individuais. (Arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, CF/88).

d) Advogado: A defesa dos direitos das pessoas com deficiência também 
pode ser prestada por advogado particular ou mediante assistência 
judiciária gratuita. O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício 
da profissão, nos limites da lei. (Art. 133, CF/88)
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RESPEITO AS  
DIFERENÇAS NA ESCOLA: 
ETNIA/ DIVERSIDADE SEXUAL  
E GÊNERO/RELIGIÃO

O QUE É DIVERSIDADE SEXUAL?

São múltiplas expressões da sexualidade, não existindo desse modo 
um padrão que possibilite definir os envolvimentos afetivos e sexuais 
de todos os indivíduos.

O QUE É SEXUALIDADE?

É uma união de todas as experiências relacionadas ao ato sexual 
concebida ao longo da vida dos indivíduos, como escolhas, descobertas, 
crenças, práticas, entre outros.

O QUE É IDENTIDADE DE GÊNERO?

Identidade de gênero é o modo como um indivíduo se identifica 
com o seu gênero, ou seja, representa como a pessoa se reconhece: 
homem, mulher, ambos ou nenhum dos gêneros.

O QUE É ORIENTAÇÃO SEXUAL?

Orientação sexual é o conjunto de expressões e escolhas relativas 
à sexualidade e à identidade sexual de um indivíduo, sendo àqueles 
construídos ao longo de sua vida.
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A RELIGIÃO PODE TER INFLUÊNCIA  
NA VIDA ESCOLAR?

Tendo a religião como uma das dimensões da socialização dos 
seres humanos, todas as diferentes manifestações religiosas devem 
ser respeitadas, uma vez que alunos e professores podem professar 
religiões distintas.

POR QUE ESTIMULAR TOLERÂNCIA RELIGIOSA 
NO AMBIENTE ESCOLAR?

Porque infelizmente a religião é um dos principais motivos de 
bullying/cyberbullyng na escola. Estudos nos mostram que os livros 
didáticos privilegiam a educação religiosa cristã, aponta estudo, 
tendo então a escola o papel de combater a intolerância religiosa e 
promover desse modo a valorização da diversidade.

RELIGIÕES CITADAS
NOS LIVROS DIDÁTICOS
% DE CITAÇÕES DE GRUPOS DE RELIGIÕES
EM LIVROS DIDÁTICOS.

Fonte: Estudo “Laicidade e Ensino Religioso no Brasil”
Débora Diniz, Tatiana Lionço e Vanessa Carrião/UnB
(amostra; 25 livros didáticos usados em todo o país)

65%
CRISTÃS

12%
ORIENTAIS

8%
ISLÂMICAS

7% JUDAICAS

3% ESPÍRITAS

2%INDÍGENAS 3% AFRO-BRASILEIRAS
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O QUE É RACISMO?

Consiste no preconceito e na discriminação fundamentada  
em diferenças biológicas entre os seres humanos. O artigo 20 
da Lei 7.716/89 e o artigo 5 da CF/88, nos traz punição para o 
crime de racismo, como vemos abaixo:

Art. 5º, XLII, da CF, que “a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei”

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada 
pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Redação dada pela Lei 
nº 9.459, de 15/05/97)

O QUE ENTENDEMOS COMO RAÇA?

Em 2003, alguns cientistas esmiuçaram o sequenciamento genético 
de 94% do DNA humano, no famoso Projeto Genoma, desses estudos 
ficou comprovado que não existem raças humanas, apesar das grandes 
diferenças físicas entre os seres humanos a espécie humana é única.

O QUE É ETNIA?

São semelhanças culturais e/ou biológicas entre os indivíduos, 
pessoas que se identificam umas com as outras, ou são reconhecidas 
como tal por terceiros. 



19EDUCANDO O CIDADÃO

O QUE MOTIVAM AS AGRESSÕES
ENTRE ESTUDANTES NA ESCOLA
% DE ESCOLARES COM IDADE DE 13 A 17 ANOS
QUE SE SENTIRAM HUMILHADOS POR PROVOCAÇÕES
DE COLEGAS DA ESCOLA NOS 30 DIAS ANTERIORES
À PESQUISA, POR MOTIV O/CAUSA DA HUMILHAÇÃO

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais,
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 2, 2015.
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DIREITOS  
DA PERSONALIDADE

O QUE SÃO DIREITOS DA PERSONALIDADE?

São aqueles que garantem a liberdade de cada um ser como 
quer. Por isso, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o 
seu exercício sofrer limitação voluntária.

Com a garantia deles, cada indivíduo pode exigir que cesse a 
ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Os direitos de personalidade garantem a disposição gratuita e 
voluntária do corpo, inibem o risco de vida, garantem o nome e o 
nome social, o direito à imagem e à vida privada.

O QUE É DISPOSIÇÃO GRATUITA DO CORPO?

É quando o indivíduo, com objetivo científico, ou altruístico, dispõe 
gratuitamente do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois  
 da morte. Porém, este ato de disposição pode ser livremente revogado 
a qualquer tempo.

 O QUE É RISCO DE VIDA?

É a garantia de que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, 
com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
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 O QUE É DIREITO AO NOME?

É o direito que toda pessoa tem ao nome, nele compreendidos o 
prenome e o sobrenome. Devido a este direito o nome da pessoa não 
pode ser empregado por outrem em publicações ou representações 
que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 
difamatória.

Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda 
comercial, da mesma forma que o pseudônimo adotado para 
atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

O QUE É NOME SOCIAL?

Nome social é a adoção de um senso de identificação do sujeito 
referente a um  nome que o represente, de acordo com sua condição 
humana, psicológica, moral, intelectual, emocional, definidas por 
ele mesmo.

É o direito garantido pelo Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoções dos Direitos LGBT, publicada no Diário 
Oficial da União, determina regras para o registro e convivência em 
todas as modalidades e níveis escolares.

O nome social também foi homologado pelo MEC em 17 de 
janeiro de 2018, o que vale para todas as escolas de educação básica, 
os estudantes poderão solicitar seu uso. No entanto, desde o dia 12 
de março de 2015, que travestis e transexuais podem usar “nome 
social” em estabelecimentos e redes de ensino, através de resolução. 
Estendendo, através de resoluções normativas do Conselho acima 
mencionado, a possibilidade de incluir nos campos de boletim de 
ocorrência policial, para preenchimento de dados, a orientação 
sexual, identidade de gênero e nome social. 

Aos poucos os Estados e instituições estão reconhecendo o nome 
social, por exemplo, nas matrículas em universidades como no Amapá, 
Pará, Goiás, Rondônia, Minas Gerais, Amazonas, Paraná e Piauí.
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O QUE É DIREITO À IMAGEM?

É o direito a não ter a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem. 
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou 
à manutenção da ordem pública, tais registros poderão ser proibidas, 
a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem 
a fins comerciais. 

O QUE É DIREITO À VIDA PRIVADA

A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 
do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou 
fazer cessar ato contrário a esta norma, bem como o seu direito à 
privacidade de comunicação e de correspondência.

O RECONHECIMENTO DO NOME SOCIAL
RECONHECIDO POR TRAVESTIS
E TRANSEXUAIS

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

CENTRO-OESTE

GERAL

0.0 0.20.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
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BULLYING E CYBERBULLYING 
NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

O QUE É BULLYING E CYBERBULLYING?

O artigo 2º da Lei nº 13.185/2015 tem como objetivo exemplificar 
as condutas do fenômeno sociológico chamado de bullying, quais 
sejam: ataques físicos; insultos pessoais; comentários sistemáticos 
e apelidos pejorativos; ameaças por quaisquer meios; grafites 
depreciativos; expressões preconceituosas; isolamento social consciente 
e premeditado e pilhérias. 

Felizmente, não existe a figura penal no corpo da lei, não sendo, 
portanto, necessária a tipificação desta, pois para fins de punição do 
agente que comete a prática, vários crimes poderão ser configurados 
conjuntamente. Assim sendo, o bullying é a pratica reiterada  
de diversos ilícitos que ocorrem de forma continua e reiterada. 

Ainda, por sua vez, com o avanço tecnológico, outra forma de 
bullying cresce no cenário escolar do Brasil. É o “bullying digital” ou 
cyberbullying. Nessa situação, os agressores ultrapassam os limites 
das escolas e invadem a casa do agredido por meio da Internet. 
Ferramentas de comunicação, tais como: redes sociais, comunicadores 
instantâneos, blogs, chats e e-mails tornam essa prática mais 
humilhante. Muito embora o cyberbullying não se compare a agressão 
física, tem consequências tão ou mais graves que estas, mesmo sendo 
comumente visto de forma sem importância.
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COMO SE DÁ A CLASSIFICAÇÃO/TIPIFICAÇÃO 
DO BULLYING?

O artigo 3º da Lei nº 13.185/2015 vem esclarecer a classificação 
do bullying, conforme segue abaixo.

Art. 3º - A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, 
conforme as ações praticadas, como: I - verbal: insultar, xingar e 
apelidar pejorativamente; II - moral: difamar, caluniar, disseminar 
rumores; III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; IV - social: 
ignorar, isolar e excluir; V - psicológica: perseguir, amedrontar, 
aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar; 
VI - físico: socar, chutar, bater; VII - material: furtar, roubar, destruir 
pertences de outrem; VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens 
intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais 
que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de 
constrangimento psicológico e social. 

Dessa forma, nota-se que não existem casos idênticos, apenas 
análogos e por isso não há como uniformizar ou tipificar o bullying ou 
cyberbullying, assim, segue a lista de alguns tipos penais que verificamos 
nesses casos: a) crime de ameaça (artigo 147, Código Penal);  
b) crime de calúnia (artigo 138, Código Penal); c) crime de difamação 
(artigo 139, Código Penal); d) crime de injúria (artigo 140, Código 
Penal); e) crime de falsa identidade (artigo 307, Código Penal), nesse 
caso pode ser tanto a criação de um perfil falso, como o roubo de 
identidade ou de senhas de outros usuários. 

Ainda nesse eixo, o Estatuto da Criança e do Adolescente define  
o crime de pornografia infantil em seu artigo 241-E, além de 
tipificar, também, o agente que adquirir, possuir ou armazenar por 
qualquer meio, fotografias, vídeos ou outra forma de registro que 
contenha cena de sexo explicita ou pornográfica envolvendo crianças,  
nesses casos são os conhecidos “nudes” que, por muitas vezes, são 
recebidos e encaminhados nas redes sociais (artigo 241-B).
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COMO FUNCIONA O PROGRAMA DE COMBATE 
E PREVENÇÃO AO BULLYING? QUAIS SÃO OS 
DEVERES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SOBRE 
ESSA TEMÁTICA DE PREVENÇÃO?

O Programa de Combate e Prevenção ao Bullying é instituido 
pela Lei nº 13.185/2015 e objetiva as seguintes: prevenir e combater 
a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade; 
capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das 
ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 
programar e disseminar campanhas de educação, conscientização 
e informação; instituir práticas de conduta e orientação de pais, 
familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e 
agressores; dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos 
agressores; 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; promover a cidadania, 
a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma 
cultura de paz e tolerância mútua; evitar, tanto quanto possível, a 
punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos 
alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança 
de comportamento hostil; 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. 

Sobre os deveres das Instituições de Ensino quanto à prevenção 
ao bullying, à lei fala em seu artigo 5º o seguinte: “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)”.

A lei menciona a palavra “dever”, portanto não há dúvidas de que 
o legislador constituiu para as instituições de ensino uma faculdade 
em adotar um programa de combate ao bullying. Vale ressaltar que 



26 EDUCANDO O CIDADÃO

o dispositivo não poderá ser interpretado de forma isolada, assim 
sendo, a ausência de implementação do programa de combate ao 
bullying expõe crianças e adolescentes a atos ilícitos civis e criminais.

Em relação as escolas e universidades particulares, é primordial a 
implantação de programa de combate à violência sistemática, sob 
pena de ferir frontalmente ao artigo 14 do Código de Defesa do 
Consumidor. Os estabelecimentos de ensino privado tem o dever de 
implementar o programa de combate ao bullying, obedecendo todos 
os requisitos do artigo 4 da Lei nº 13.185/2015, registrar o programa 
implementado nas diretorias de ensino e enviar os relatórios das ações 
implementadas, para subsidiar os órgãos públicos das informações 
que necessitam para o cumprimento do artigo 6º da presente lei.  
Por fim, quanto as escolas públicas, não existe dúvidas sobre a 
responsabilidade civil do Estado, caso ocorra o bullying das de suas 
dependências. A responsabilidade civil do Estado é uma condição 
de segurança da ordem jurídica em face do serviço público,  
cujo funcionamento não deve resultar lesão a nenhum bem juridicamente 
tutelado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. 

BULLYING
MEDIDAS SUGERIDAS PAA ACABAR
COM A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

Fonte: Unicef

Apelar às comunidades 
e aos indivíduos 
para que se unam 
ao estudantes quando 
falarem sobre violência 
e trabalharem para mudar 
a cultura das salas de 
aula e das comunidades.

Fortalecer medidas 
de prevenção 
e resposta nas escolas.

Implementar políticas 
e legislação para 
proteger os estudantes 
da violência 
no ambiente escolar.

Fazer investimentos 
mais eficazes 
e direcionados 
em soluções comprovadas 
que ajudem os 
estudantes e as escolas 
a se manter seguros.

Coletar dados melhores 
e desapegados sobre 
a violência contra crianças 
e adolescentes dentro 
e no entorno das escolas 
e compartilhar o que 
funciona.
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VIOLÊNCIA E O PAPEL DA 
ESCOLA NO SEU COMBATE

O QUE É VIOLÊNCIA?

É o conjunto de ações que infringem a Lei e a ordem pública. Sendo 
de acordo com a Organização Mundial da Saúde: “o uso intencional 
de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra 
outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resultem  
ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, 
dano psicológico, mal-desenvolvimento ou privação”.

QUAL A FORMA DE VIOLÊNCIA MAIS COMUM NO 
MUNDO E SUAS CAUSAS?

O tipo mais comum de violência na atualidade é a urbana visto que 
a maioria da população reside em áreas urbanas, esta se dá em razão 
do crescimento desorganizado acarretando falta de infraestrutura  
e consequentemente falta de moradia, saúde, educação, repercutindo 
em marginalização e criminalização.

COMO LIDAR COM A VIOLÊNCIA NA ESCOLA?

Deve-se haver um vinculo de mútua cooperação entre família e 
escola prevenindo comportamentos indesejáveis, a família precisa 
está mais presente no contexto escolar, em contrapartida a escola 
deverá promover atitudes de tolerância e respeito entre os alunos.
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UMA DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA É O ABUSO 
SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO 
ATUAR NA SUA PREVENÇÃO?

É importante esclarecer à criança e ao adolescente os limites  
do seu corpo, como caracterizar situações perigosas vivenciadas,  
a família possui o papel essencial devendo se estabelecer uma relação 
de confiança, outra forma de se prevenir se dá por meio da redução 
das desigualdades sociais e pobreza.

QUAL O PAPEL DA ESCOLA NA REDUÇÃO DA 
CRIMINALIDADE?

A escola tem como objetivo formar cidadãos críticos e pessoas 
humanas, atuando diretamente na redução da desigualdade social, 
informando ao indivíduo todos os seus direitos e deveres, formando 
profissionais capazes de se posicionar em processos de decisão e gestão 
de conflitos, inserindo valores como: respeito, justiça, solidariedade, 
compromisso, igualdade, democracia.

QUAIS ÓRGÃOS ATUAM NO PAÍS NA PROTEÇÃO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES?

Conselho Tutelar: órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, no qual possui o dever de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente (art. 131 do ECA).

Ministério Público: uma de suas atribuições é a proteção dos 
direitos das crianças e adolescentes, e a garantia dos direitos 
elencados na Constituição e no ECA, devendo  ser acionado 
toda vez que algum dos órgãos ou responsáveis pela rede de 
garantia de direitos prestar serviços inadequados ou insuficientes 
para a proteção de crianças e adolescentes. 

Defensoria Pública: tem a função de oferecer, de forma gratuita 
e integral, a assistência e orientação jurídica, aos cidadãos que não 
possuem condições de pagar as despesas de um advogado. 
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Judiciário: possui o dever de conhecer e apurar ato infracional 
atribuído à criança e ao adolescente.

Segurança Pública: dispõe de Delegacias Especializadas 
de Proteção à Criança e ao Adolescente; assim como com 
capacidade técnica especializada prevenção e resolução de crimes 
contra crianças e adolescentes, como a exploração sexual infantil.

PRECISA DE AJUDA URGENTE?

Disque 100 em casos de violação aos direitos humanos  
ou Disque 188 “Centro de Valorização da Vida” no qual realiza 
apoio emocional e prevenção do suicídio.
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