
VAMOS FALAR SOBRE BULLYING?



APRESENTAÇÃO

O bullying é um problema mundial que afeta 
seriamente o bem-estar físico e psicológico de 

crianças e adolescentes. Para identificar de 
maneira eficaz essa prática, é fundamental 

compreendê-la. 

Elaboramos este material com o objetivo de 
promover a conscientização, prevenção e combate 

a todos os tipos de violência, especialmente, à 
intimidação sistemática: o bullying. 

Boa leitura! 
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O QUE É O BULLYING? 
Conforme a Lei 13.185/15, sancionada em 6 de novembro de 2015 e 
vigorada em 6 de fevereiro de 2016, que institui o Programa de 
Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), configura-se 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”.

O termo bully - do inglês - é traduzido como valentão e o verbo to bully 
refere-se a intimidar, amedrontar.
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Psicológico: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, 
dominar, manipular, chantagear e infernizar;

Verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;

Moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;

Social: ignorar, isolar e excluir;

Físico: agredir com socos, chutes e empurrões.

Material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;

Sexual: assediar, induzir e/ou abusar.

TIPOS DE BULLYING: 
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O Cyberbullying é a agressão virtual que envolve o envio de 
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.

Os principais aspectos que podem revelar que a criança ou 
adolescente está sendo vítima de cyberbullying são:

• Mudanças repentinas no uso da Internet;
• Medo de compartilhar o que faz na Internet;
• Medo de ir para a escola e encontrar amigos;
• Evitar participar de atividades coletivas;
• Sinais incomuns de tristeza;
• Isolamento no intervalo da escola.

CYBERBULLYING



Para combater o Cyberbullying, a Safernet Brasil oferece um serviço 
de orientação para pessoas em situação de cyberbullying ou demais 
violências na Internet. Pais, educadores, responsáveis e 
adolescentes são orientados por um psicólogo, com respeito, 
anonimato e estrito sigilo sobretudo no que for dito, garantindo: 

• Conversa aberta e franca, sempre!
• Esclarecimento da responsabilidade de todos ao acessar a internet
• Empatia

Em caso de suspeita de qualquer ocorrência de Cyberbullying, 
denuncie!

Para entrar em contato com a Safernet Brasil, acesse: 
www.helpline.org.br
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Os estudos sobre a prática do 

bullying iniciaram com os 

trabalhos do Professor Dr. Dan 

Olweus, psicólogo sueco, na 

Universidade de Bergen – 

Noruega (1978 a 1993).

Na década de 80, o Dr. Olweus 

realizou o primeiro estudo 

sistemático de intervenção contra 

o bullying no mundo, 

desenvolvendo o Programa 

Olweus Bullying (OBPP). 

VOCÊ SABIA? 
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Para que uma situação de agressão física ou moral possa ser definida 
como bullying, devemos identificar quatro características 
fundamentais:

• A presença de público no momento da agressão;
• A intenção do autor da agressão em ferir o alvo;
• A repetição da agressão;
• Uma relação de desequilíbrio de poder, ou seja, uma violência 
entre pares.

O AGRESSOR é quem promove ações agressivas e intencionais. 

• Possui sentimento de superioridade;
• Tenta dominar a vontade do outro;
• Apresenta, normalmente, características de fracasso escolar;
• Tem atitudes que prejudicam sua convivência com os colegas.

QUEM SÃO OS
PERSONAGENS DO BULLYING? 
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A VÍTIMA, em geral, são pessoas tímidas, inseguras e sensíveis.

• Tendem a ser mais sozinhas;
• Apresentam dificuldades para se defender, não conseguem 
buscar ajuda;
• Sentem-se humilhados, podem sofrer depressão e até cometer 
suicídio;  
• Podem ter reações violentas;
• Têm seu aprendizado prejudicado;
• Geralmente têm dificuldades de fazer escolhas.

A TESTEMUNHA ou o ESPECTADOR

• Normalmente tem medo de se tornar a próxima vítima;
• Assume uma atitude passiva, com sentimento de culpa;
• Sente-se intimidado e inseguro.

Muitos não aceitam a ação dos agressores, mas não fazem nada para 
impedir; outros apoiam e incentivam, dando risadas.
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AS CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING. 

São inúmeras as consequências da prática de bullying, tanto para as 
vítimas como para os agressores, tais como: autoconceito rebaixado, 
dificuldades de aprendizagem, de concentração, depressão e até 
mesmo o suicídio. 
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COMO IDENTIFICAR SE MEU ALUNO/FILHO ESTÁ SOFRENDO BULLYING? 

Observar as mudanças de comportamento da criança ou do 
adolescente é fundamental, principalmente, se elas ocorrerem de 
forma repentina.

 Se a criança pedir para mudar de escola ou não quiser mais ir à 
aula; 

 Apresentar queda no rendimento escolar, isolamento, 
dificuldade de se relacionar; 

 Desenvolver sintomas físicos de angústia, como, dor de cabeça, 
de estômago ou suar frio;

É IMPORTANTE INICIAR UMA CONVERSA PARA CONFIRMAR 
OU AFASTAR A POSSIBILIDADE DO BULLYING.



CONDUTAS QUE CONFIGURAM BULLYING

Conforme a Lei 13185/15 – “Lei Antibullying”, no Artigo 2º - 
Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há 
violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou 
discriminação e, ainda, em situações de:

I - ataques físicos;

II - insultos pessoais;

III - comentários sistemático
 e apelidospejorativos;

IV - ameaças por quaisquer meios;
V - grafites depreciativos;

VI - expressões preconceituosas;

VII - isolamento social consciente
e premeditado;
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NO AMBIENTE FAMILIAR

Ações eficazes de intervenção ao bullying estão pautadas no diálogo 
e na conscientização. 

 Instituir, no ambiente familiar, uma boa comunicação;
 Ser um bom ouvinte;
 Deixar que os filhos relatem os problemas sem interrupção e 
julgamentos;
 Pensar diferentes caminhos;
 Desenvolver o pensamento crítico;
 Estabelecer uma relação de confiança entre pais e filhos.

NO AMBIENTE ESCOLAR

A escola tem papel fundamental na construção dos valores morais, 
portanto deve ser um ambiente que possibilita aos alunos o 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais, por meio de 
práticas que incentivem o:

 Autoconhecimento;
 Tomada de consciência;
 Respeito;
 Cordialidade;
 Cooperação.

Toda a comunidade escolar deve ser envolvida em ações 
preventivas, como, por exemplo:

 A fixação de cartazes alertando e estimulando a denúncia de 
qualquer agressão;

COMO LIDAR COM O BULLYING?  Motivar as pessoas para denunciarem seus sofrimentos; 
 Formação continuada sobre o tema, possibilitando uma melhor 
identificação da prática do bullying.
 
A comunidade educativa deve trabalhar com base em evidências 
para facilitar o desenvolvimento de competências, habilidades e 
atitudes positivas entre os alunos, contribuindo para que adquiram 
autoconsciência, autocontrole, tomem decisões de maneira 
responsável, pratiquem a empatia e a resolução de conflitos.

O combate ao comportamento de bullying é um trabalho de muitas 
mãos, é essencial a cooperação de todos. 

VAMOS VIVER UMA CULTURA DE PAZ!
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MATERNAL   EDUCAÇÃO INFANTIL     ENSINO FUNDAMENTAL     ENSINO MÉDIO

Acadêmicos:  Período Integral e Orientação de Estudos
Artísticos, Curso de Férias (Julho), Esportivos,

Idiomas e Religiosos.
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