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BULLYING 

CYBERBULLYING 
O Cyberbullying é o

bullying realizado através
do meio digital (como

mídias sociais, jogos online
e sites na web).

Os comportamentos mais
comuns são: espalhar

mentiras, compartilhar
fotos, e enviar mensagens,

que tenham caráter de
humilhação, vergonha e/ou

ameaça.

O Bullying engloba um
comportamento agressivo, de

forma física, verbal e/ou
psicológica, no qual um indivíduo

é exposto, intimidado e
humilhado pelo agressor devido

a alguma característica física,
seus hábitos, sua sexualidade, ou

seja, sua maneira de ser. 

Normalmente é um
comportamento presente em
crianças e adolescentes. Caso

exista entre adultos, geralmente o
nome recebido é “assédio moral”.

É um quadro de agressões
repetitivas e contínuas,

indicando uma perseguição do
agressor contra a vítima, não

podendo ser caracterizado
como uma briga ou agressão

isolada. O agressor pode atuar
de forma isolada ou em grupo.



Brincadeiras promovem 
o desenvolvimento das 
crianças, incentivando

 a interação e resolução
 construtiva de

conflitos.

BULLYING NÃO
É BRINCADEIRA!

Bullying é todo ato
de violência física

ou psicológica,
intencional e

repetitivo.

A brincadeira
 acrescenta algo 

positivo em ambas as
partes envolvidas.

A brincadeira é ocasional
e positiva, ambos os

lados estão no mesmo
patamar de poder da

relação.

Na brincadeira, 
ambas as partes 

se divertem.

O bullying machuca
e deixa cicatrizes
emocionais nas 

pessoas.

O bullying apresenta
uma relação

desigual entre o
agressor e a vítima.

No bullying,
somente o

agressor está “se
divertindo”.

BULLYING BRINCADEIRA



Depressão

Agressividade

Problemas interpessoais

Não querer ir à escola

SINAIS

SINTOMAS

Isolamento

Abandono dos estudos

Apresentar baixo rendimento escolar

Voltar da escola com
roupas ou livros rasgados

Pedir para trocar de escola
constantemente

Sentir-se mal perto da
hora de sair de casa

Autodestruição e 
sentimento de vingança

Baixa autoestima

Ansiedade e medo

Sentimentos negativos



LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015:
Considera-se intimidação sistemática (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 QUE VOCÊ FALA PODE AGREDIR ALGUÉM. 
NÃO PRATIQUE BULLYING.”

LEIS DE PROTEÇÃO

Art. 146 do Código Penal - Decreto Lei
2848/40: Constranger alguém, mediante

violência ou grave ameaça, ou depois de lhe
haver reduzido, por qualquer outro meio, a

capacidade de resistência, a não fazer o
que a lei permite, ou a fazer o que ela não
manda, é crime de constrangimento ilegal.



As vítimas geralmente possuem poucos
amigos, podem apresentar alguma diferença

física, psicológica, cultural, racial ou
comportamental. São mais sensíveis e frágeis

e não sabem revidar por vergonha ou
conformismo, sendo muito prejudicados por

ameaças e agressões. 

VÍTIMAS

Os agressores possuem um comportamento
provocador e de intimidação, podendo ser
agressivos diante da resolução de conflitos.

Apresentam dificuldade de colocar-se no
lugar do outro, possuem pouca empatia e

abusam do poder de manipulação de outras
pessoas a seu favor.

AGRESSORES



NÃO SE CALE! DENUNCIE! DISQUE 100!         
  SUA IDENTIDADE SERÁ PRESERVADA. 

Você pode quebrar o silêncio e denunciar
em anônimo o agressor. Mas como?
Discando 100 ou avisando a gestão
escolar da sua instituição.

Quando se deparar com um colega
praticando o ato, tente um diálogo com ele
para mostrar as consequências de sua
ação e como o outro poderá vir a se sentir.

É importante que a instituição se coloque
contra essa prática implantando regras
anti-bullying que envolva toda a
comunidade escolar em prol de paz e
respeito às diferenças. 

O ECA, Art 245. assinala que é dever legal
dos profissionais da educação comunicar
as autoridades (Conselho Tutelar, Juiz da
Infância ou Promotor da Justiça) casos
suspeitos ou confirmados de violência
contra crianças e adolescentes.

COMO ENFRENTAR  O BULLYING?

-

-

-

-
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Palestra: 

8º e 9ºano

10h às 11h45min e
15h às 16h45min

Rodas de conversa 

Bullying e suas interfaces: 
O que é? Como lidar?

CRONOGRAMA

6º e  7º ano

10h às 11h45min
e 15h às

16h45min 
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