
O QUE BULLING  

Bullying é uma palavra de origem inglesa, que não tem uma tradução em português, utilizada em 

muitos países para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, sem 

motivação evidente, praticados por uma ou mais pessoas contra outra(s), causando dor e angústia, 

dentro de uma relação desigual de poder, tornando possível a intimidação da vítima. 

Se pudesse ser traduzido, seria algo como intimidação, desejo consciente e deliberado de maltratar 

uma pessoa e colocá-la sob tensão. É um problema mundial, presente em todas as escolas e espaços 

comunitários, não estando restrito a nenhum tipo específico de instituição ou local de convivência 

social, caracterizando-se como uma prática de exclusão que se manifesta por atitudes agressivas e 

anti-sociais, cuja falta de entendimento e atendimento adequado resultará em sérios traumas para a 

vítima. 

 

 

 

 

O bullying geralmente acontece onde há uma supervisão de adultos insignificante ou 

até mesmo não existe. As pessoas que testemunham o bullying geralmente são 

colegas, alunos de uma escola,colegas de trabalho, vizinhos, por exemplo, silenciam por 

medo de serem as próximas vitimas ficando sentindo muito medo e ansiedade. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns sinônimos 



Quase desconhecido pela comunidade, o 

bullying (violência que afronta à dignidade da 

pessoa humana, produzindo vítimas e 

agressores, culpados e inocentes) começa a 

ganhar espaço em estudos e pesquisas 

desenvolvidos por especialistas, pedagogos e 

psicólogos que lidam com a educação. A 

empresa Lan House e Serviços Digitais J.B., 

preocupada com este tipo de comportamento, 

e que ocorre inclusive em Salas de acesso a 

Internet e que preocupa a sociedade como um todo, para tanto elaboramos uma pequena cartilha, 

para crianças, adoles-centes 

e pais, promovendo um 

melhor conhecimento e 

como lidar com situações do 

dia a dia. O bullying é uma 

prática que cresce a cada 

dia, de forma silen-ciosa e 

assustadora, merecendo a 

atenção da sociedade em 

geral e ações concretas de 

pré-venção capazes de inibir 

a sua disseminação. 

 

Se é verdade que o autor do 

bullying, uma vez 

identificado, não pode nem 

deve ficar impune, porque a 

legislação (Lei 8.060/1990 - 

ECA) determina que os que 

praticam atos dessa natureza 

responderão a 

procedimentos, ficando 

sujeitos a cumprir medida 

sócio educativa proporcional 



ao ato praticado, enquanto adolescentes, menores de 18 anos de idade, é verdade também que deve 

haver um trabalho de sensibilização junto aos pais e familiares no sentido de orientá-los quanto ao 

tema, para que entendam que não se trata de brincadeira e que o assunto é realmente sério e traz 

conseqüências, deixando marcas profundas. Felizmente os episódios que terminam em homicídio ou 

suicídio são raros, mas não são poucas as vítimas do bullying que por medo ou vergonha sofrem em 

silêncio durante anos, e quando resolvem reagir, as conseqüências são desastrosas. Daí a importância 

do trabalho preventivo e do enfrentamento direto do problema. Mas isso só será possível se houver o 

envolvimento de todos os atores sociais. Temos plena convicção de que o enfrentamento à prática do 

bullying é fundamental para garantir que crianças e adolescentes sejam respeitados, através da 

construção de um novo entendimento da situação. O grande desafio é trazer o bullying para a atenção 

do grande público, convocando a todos para o trabalho de incentivo a uma cultura de paz e de respeito 

às diferenças, numa luta permanente pela garantia de direitos humanos, contrapondo-se à práticas de 

violação da dignidade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGA NÃO AO BULLING VIRTUAL 

 

 

 



 

“Todos os dias, alunos no mundo todo sofrem com um tipo de violência que vem mascarada na forma de “brincadeira”. Estudos recentes 

revelam que esse comportamento, que até bem pouco tempo era considerado inofensivo e que recebe o nome de bullying, pode acarretar 

sérias conseqüências ao desenvolvimento psíquico dos alunos, gerando desde queda na auto-estima até, em casos mais extremos, o 

suicídio e outras tragédias.”                                        Diogo Dreyer 



QUEM SÃO 

AS VÍTIMAS? 

OS DIFERENTES: Cor de cabelo, cor de pele, deficiências, forma de se vestir, sotaque. 

 

OS INDEFESOS: Os tímidos, que mostram medo e até choram. São os preferidos dos bullies. 

 

OS QUE SE ISOLAM DO GRUPO: Os pouco sociáveis e que têm dificuldade de relacionamento e de se 

defender.  

As vítimas sofrem humilhações e recebem apelidos que lhes expõem ao ridículo, podendo, às vezes, 

perder sua própria referência e identidade, eis que passam a ser conhecidas apenas por apelidos 

pejorativos, que reduzem sua auto-estima.  

Elas, por serem diferentes - diferenças sociais, econômicas, físicas e intelectuais - são perseguidas, 

humilhadas, intimidadas, ignoradas ou excluídas, silenciando o sofrimento em razão da timidez ou por 

medo ou vergonha de demonstrar fraqueza. 

 

 

TESTEMUNHAS 
 

 

As testemunhas são alunos que não sofrem nem praticam bullying, mas convivem diariamente com o 

problema e se omitem por medo e insegurança. São representadas pelos alunos que sabem de tudo, 

presenciam muitas vezes o abuso, mas se sentem ameaçados, porque, se delatarem o autor, poderão 

se tornar as “próximas vítimas”. Daí a omissão, o silêncio. Mas elas terminam por ser cúmplices da 

situação. Isso causa um incômodo e uma insegurança que podem influenciar negativamente em sua 

rotina. É PRECISO, POIS, ATENÇÃO!. 

 

ARTIGO 5º - Lei 8.069/90 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

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 diretos fundamentais. 

 

 

 

 



AGRESSORES. QUEM SÃO? 

 

São geralmente os líderes da turma, os mais populares, aqueles que gostam de colocar apelidos e 

fazer gozações com os colegas mais frágeis. São aqueles que não respeitam as diferenças alheias e 

se aproveitam da fragilidade do colega para excluí-lo do grupo e executar as gozações e humilhações. 

 

É comum abordarem colegas com problemas de obesidade, baixa-estatura, deficiência física, ou 

outros aspectos culturais, étnicos ou religiosos, o que é muito sério, por trazer conseqüências jurídicas, 

muitas vezes desconhecidas pelos autores, seus familiares e a própria vítima. 

 

Os agentes de bullying, se não tratados por profissionais, têm grande probabilidade de se tornarem 

adultos com comportamentos anti-sociais e/ou violentos, podendo vir a adotar, inclusive, atitudes 

delinquentes ou criminosas. Fica aí o alerta para a família! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

não se preocupe sua identidade será resguardada 

 

 



CIBERBULLYING é a versão virtual do bullying, à medida que ocorre no espaço da rede 

mundial de computadores (Internet). Essa modalidade vem preocupando especialistas e 

educadores, por seu efeito multiplicador do sofrimento das vítimas e pela velocidade em 

que essas informações são veiculadas. As modernas ferramentas da Internet e de outras 

tecnologias de informação e comunicação móveis ou fixas, são os instrumentos utilizados 

para disseminar essa prática com intuito de maltratar, humilhar ou constranger, sendo 

uma forma de ataque perverso que extrapola em muito  

os muros das escolas, ganhando dimensões incalculáveis, sendo elas os conhecidos 

Orkut, MSN, Blogs, Flogs, chats e celulares. Nestes casos, o bullying ocorre através de e-

mails, torpedos e/ou scraps, muitas vezes de forma anônima. 

O autor insulta, espalha rumores e boatos sobre os seus colegas e seus familiares, até 

mesmo sobre os profissionais da escola. E essa situação se torna difícil de ser enfrentada 

por algumas pessoas. 

A principal diferença do bullying para o ciberbullying está nos métodos e ferramentas 

utilizadas pelo praticante. Enquanto o bullying ocorre no mundo 

real, o ciberbullying ocorre no mundo virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



A FAMÍLIA 

A ESCOLA 

PREVENÇÃO 
 

São dois os caminhos que podem ser utilizados para viabilizar o trabalho preventivo. O primeiro segue a 

via da orientação (educação) e o outro a imposição de limites por meio do diálogo e do exemplo. 

Investir na prevenção, em qualquer aspecto que seja, é valido para proteger quem sofre com o bullying, 

para alertar a sociedade sobre a temática ainda pouco estudada e para coibir que ações violentas se 

disseminem. 

 

 

 

E a família? Como pode ajudar o filho que pratica bullying ou sofre em decorrência dessa prática? E a 

escola? Como pode ajudar? 

É importante que os pais dialoguem sempre com seus filhos, orientando-os e participando mais de sua 

vida escolar e estabelecendo limites, próprios da educação. É necessário também que os pais estejam 

mais presentes e atentos ao comportamento de seus filhos, observando qualquer mudança brusca de 

suas atitudes, sempre ensinando o respeito às diferenças, que é fundamental. É preciso ainda saber 

ouvir o filho, sem julgar ou criticar, reforçando os sentimentos de segurança e confiança no ambiente 

familiar, não ignorando a timidez do filho ou o seu jeito mais gozador, pois ambos precisam de ajuda e 

acompanhamento. 

 

 

 

As escolas devem investir mais na prevenção, através do esforço permanente de sua equipe, 

procurando sempre incluir nas suas práticas educacionais diárias e atividades extras, temas para 

discutir com a família e os alunos. Somente com o fortalecimento da relação PAIS, ALUNOS e 

ESCOLA, cada um colaborando dentro de sua competência, haverá resultado 

qualquer trabalho para coibir as manifestações de violência dentro da escola. É importante ainda 

estimular a discussão aberta sobre a temática juntamente ao corpo docente, pais e alunos, com a 

execução de propostas de atividades que trabalhem a afetividade e a emoção, o respeito e a 

tolerância.  

 

 

 



NA LAN HOUSE 
 

Não podemos fechar os olhos e dizer que em lan houses no Brasil e do mundo, não existe bulling, SIM 

EXISTE.  

Primeiramente precisamos impor limites aos freqüentadores de modo geral, que os próprios pais não 

dão e deixa muito a desejar no ambiente escolar. 

Nos da Lan house e Serviços Digitais J.B., temos uma preocupação com o bulling entre adultos e 

crianças, pois geralmente são crianças de extrema rebeldia, gostam de zoar os outros colegas, pois 

convivem no mesmo bairro e as vezes na mesma rua. 

Elaboramos esta pequena cartilha que visa estimular um ambiente agradável e harmonioso, dentro da 

Lan House e que os mesmos freqüentadores levem este aprendizado consigo e carregue por toda a 

vida, o mundo é divertido, justamente por sermos todos diferente. 

Não compramos determinada mercadoria pelo rótulo e sim pela qualidade e é assim que as pessoas 

são: umas inibidas outras exibidas, uma introvertida outras extrovertidas, uma pessoa pode ser tímida a 

outra desinibida. VIVA A DIFERENÇA.  

  

 

 

 

Extraído de fontes como Ministério Público de São Paulo e Ministério Público da Paraíba, este último 

com um trabalho sensacional da Promotoria de infância e Juventude realizado pela Dra. Soraya Escorel. 

 

 

 

 

 

 

Este livreto foi desenvolvido por José Borges, dono de lan house e preocupado com questões do dia-

a-dia. 


