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RESUMO 
 
 

Parte-se do pressuposto que é de responsabilidade da família, da comunidade, da 
sociedade e do poder público garantir às crianças e adolescentes os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais. A prática do bullying ofende nitidamente e 
diretamente os direitos fundamentais do ser humano. Com o intuito de preservar a 
integridade e desenvolvimento das crianças e adolescentes,  o poder público tem 
agido no âmbito legal com a proposição de projetos de leis. A pesquisa proposta 
investiga os projetos de lei e leis estaduais aprovadas ou em trâmite, no período de 
2007 a 2011. Trata-se de um estudo realizado no campo das políticas educacionais 
que tem por objetivo verificar as ações do poder público estadual, na adoção de 
medidas legais direcionadas ao fenômeno bullying.  A metodologia empregada faz 
uso de instrumentos da pesquisa qualitativa e quantitativa tais como análise 
documental, levantamento, coleta e seleção e análise de dados por meio da consulta 
às ementas das leis sancionadas ou em discussão para identificar a incidência e o 
tratamento do tema.  
 
Palavras-chave: Bullying. Poder Público Estadual. Lei.  Projeto de Lei. Medidas 
socioeducativas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Bullying, termo que tem tomado cada vez mais espaço dentro de 

nossa sociedade devido à forma como é praticado envolvendo desrespeito e 

humilhação e a maneira com que esta violência interfere na vida de quem a sofre, 

assim como os demais que a presenciam. 

Tendo em vista que o tema bullying é comumente objeto de estudo 

da disciplina de Psicologia, cumpre estabelecer este diferencial no presente 

trabalho, pois a proposta é a discussão e análise do tema no âmbito das Políticas 

Públicas, buscando identificar e analisar a ação do Estado no tratamento do tema.  

Busca-se identificar como o Estado tem interpretado a relevância 

deste fato, e quais são as medidas propostas. 

O tema para estudos surgiu devido à  ampla divulgação nas diversas 

mídias dos casos de bullying escolar e sua grande repercussão na sociedade. O 

interesse foi despertado pelo impacto dos casos de violência nas escolas e as 

dúvidas com relação ao amparo legal para os encaminhamentos educacionais que 

se deveriam cumprir frente à prática de bullying. Deste modo, a indagação crucial 

que nos instiga é: Qual é a relevância com que o Estado tem tratado esta faceta da 

violência escolar? Quais são as medidas legais propostas? 

O estudo proposto torna-se um meio esclarecedor no âmbito 

pedagógico e social, a respeito das características próprias dos personagens 

atuantes do bullying, atentando-se para a necessidade dos profissionais que 

compõem o meio escolar estarem atentos para lidar com esta vertente violenta da 

convivência entre pares. Assim como trazer a conhecimento a relevância com que o 

Estado tem tratado o tema. 

O presente estudo foi realizado com base na pesquisa qualitativa 

apoiado na revisão de literatura e análise de documental. Tomamos por base os 

documentos legais com destaque para aqueles que abordaram o tema bullying com 

ênfase no espaço escolar,  assim como a utilização de artigos científicos mais 

recentes publicados na área de bullying/educação.  

O estudo bibliográfico foi realizado com base nos autores 

especialistas da área de educação e áreas de interesse tais como a educadora e 

pesquisadora Cleodenice Fante (2005); médica com pós graduação em psiquiatria; a 

Ana Beatriz Barbosa Silva (2010) professora; Deborah Carpenter (2011) mestre em 
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Psicologia e educadora e Christopher J. Ferguson (2011) psicólogo e professor 

assistente de psicologia jurídica na Universidade Internacional do Texas. O 

professor Dan Olweus(1970), citado no trabalho é responsável por dar início aos 

estudos a respeito do bullying no âmbito internacional e o pediatra Aramis Lopes 

Neto(2005) no Brasil. Assim como outros artigos científicos publicados que serviram 

para fundamentar a pesquisa.  

Primeiramente torna-se indispensável à conceituação do “Fenômeno 

Bullying”, por meio dos autores especialistas do tema, a fim de compreender quais 

são as suas características próprias, servindo como base para o entendimento e 

andamento do trabalho proposto. 

Assim, de acordo com os autores citados estabelece-se uma análise 

a respeito das particularidades de cada personagem que compõe este círculo de 

violência escolar, caracterizando por autor de bullying (bullie) e suas peculiaridades, 

bem como os demais personagens que o compõe.   

Ainda  no primeiro capítulo, faz-se um apanhado sobre as diversas 

formas de violência que compõem o bullying, tais como: violência verbal, violência 

psicológica, exclusão e violência física. Na sequência apresenta-se mais um tipo de 

seguimento violento do bullying, o Cyberbullying, que devido à difusão da tecnologia 

e sensação de anonimato têm se tornado um ato cada vez mais frequente. 

No terceiro capítulo, após a análise e compreensão dos conceitos 

teóricos acerca do tema, inicia-se o estudo sobre quais ações legais tem sido 

propostas e tomadas, no âmbito da legislação brasileira nos estados investigados.  

O percurso metodológico se apóia nos princípios da pesquisa 

qualitativa, pois esta se apresenta como delineadora dos processos de 

desenvolvimento de uma pesquisa social, condição avocada por esta invesgestão. 

(Lionel- Henri Groulx (2008, p.96). 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa junto aos sites de cada 

assembléia dos participantes, com um total de 23 Estados Brasileiros participantes 

da coleta de dados e o Distrito Federal, junto às Assembléias Legislativas de cada 

local.  

Cumpre esclarecer a respeito da coleta de dados  dos estados de: 

Tocantins, Rio Grande do Norte e Roraima. Tocantins não pode contribuir com 

dados para a organização da tabela, pois até a presente data não havia Projeto de 
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Lei ou Lei. Assim como no caso do Rio Grande do Norte que apesar de ter sido 

proposta uma lei, a mesma foi vetada posteriormente. Já no estado de Roraima a 

coleta de dados não pode ser realizada devido à problemas técnicos no site de sua 

Assembléia Legislativa, que se manteve fora do ar durante o período da pesquisa.  

Insta esclarecer ainda, que foram considerados para a pesquisa, tão 

somente o primeiro Projeto de Lei ou Lei proposto(a) em cada Estado, excluindo as 

legislações que foram vetadas ou arquivadas por decisão das Assembléias 

Legislativas, ou de órgão de maior supremacia, prezando a pesquisa, por 

demonstrar o avanço cronológico do tema nesta área. 

Selecionaram-se para montagem da tabela seis itens fundamentais: 

estado de origem; autor/relator do projeto; ementa; se o projeto já foi aprovado como 

lei ou consta apenas como projeto; o número do projeto e a data em que foi 

publicado(a).  Organizaram-se os dados em gráficos para melhor visualização dos 

grupos de informação, contudo a tabela de amostragem do processo legislativo 

sobre o Bullying no Brasil será apresentada em anexo.  

Após a coleta de dados e a identificação das categorias de análise, 

realizou-se a leitura das ementas para extrair as medidas em comum e a 

recorrências de ações educativas no tratamento do tema.  

A seleção dos dados tem por finalidade analisar e identificar o 

entendimento e a repercussão do fenômeno bullying na sociedade, bem como a 

evolução periódica do amparo legal ao tema. A tabela de amostragem do processo 

legislativo sobre o Bullying no Brasil será apresentada na sessão de apêndices.  

Em anexo, é apresentada a íntegra do projeto de lei para instituir o 

programa de combate ao bullying, que trâmita perante a Câmara dos Deputados 

Federais, citado no decorrer da pesquisa. 
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2 ABORDAGEM HISTÓRICO-CONCEITUAL DO FENÔMEMO BULLYING  

 

O presente capítulo busca o esclarecimento  histórico do surgimento 

do termo bullying, apoiando-se na literatura especializada no assunto,  publicada em 

meio impresso e eletrônico, a fim de  traçar um parâmetro conceitual que permita a 

compreensão do tema estudado em bases científicas. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO CONCEITO DE BULLYING 

 

O professor Dan Olweus é considerado “pioneiro” no estudo do 

fenômeno Bullying. Na década de 1970, na Universidade de Bergen, na Noruega, 

Olweus deu início aos estudos acerca da violência nas escolas, fenômeno que 

posteriormente foi por ele denominado bullying. 

Os estudos e toda a trajetória de pesquisa de Olweus podem ser 

encontrados no  sítio: OLWEUS, Bullying Prevention Program - Research and 

History1. Tais estudos resultaram na publicação do livro: Aggression in the Schools: 

Bullies and Whipping Boys, em 1973.  

Na época em que Olweus iniciou os estudos acerca do assunto, não 

havia interesse por parte das instituições de ensino na disseminação do tema dentro 

do ambiente escolar. O interesse das instituições de ensino só foi despertado em 

meados da década de 1980, quando três rapazes em idade escolar que viviam no 

norte da Noruega cometeram suicídio, a principal suspeita na época era a de que as 

vítimas sofriam com as agressões escolares, isto é, bullying. 

 Com base nas informações disponíveis no site2 de Olweus, ele 

sugeriu, em 1981, que houvesse uma lei que vetasse o assédio sofrido pelos alunos 

no ambiente escolar. Proposição que resultou, em 1990, na criação de uma 

legislação contra o assédio moral na Noruega. 

Esse fato desencadeou várias ações promovidas pelo governo local 

(Noruega) para a disseminação do conhecimento a respeito do termo bullying, com 

                                                           
1
 Disponível em: <http://olweus.org/public/bullying_research.page?menuheader=2>, Acesso em:  22 maio de 

2011. 

2
 OLWEUS, Bullying Prevention Program - Research and History.  

 

http://olweus.org/public/bullying_research.page?menuheader=2
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envolvimento por parte das instituições de ensino e da comunidade em geral visando 

à prevenção da violência.  

Os conhecimentos de Dan Olweus foram utilizados para desenvolver 

a primeira versão do Programa de Prevenção que foi denominado Olweus Bullying. 

Tal programa abrangia cerca de 2500 alunos em séries escolares, por um período 

de dois anos e meio. Para o estudioso, os resultados foram tão otimistas que 

posteriormente ampliou-se o projeto e deu origem a novos projetos de combate ao 

bullying. 

Devido a grande disseminação e ao sucesso obtido pelo programa, 

na década de 1990, Olweus foi convidado para implementar ações do mesmo 

gênero nos Estado Unidos. Já nos Estados Unidos, Olweus contou com o auxilio do 

Dr. Limber Susan de Clemson University na Carolina do Sul, dentre outros, para a 

adaptação de seu programa, que também foi bem avaliado com os resultados 

significativos para o combate ao bullying.  

Diante dessas ações outros governos também têm priorizado 

medidas anti-bullying, atualizando suas legislações a fim de dar respaldo às vítimas. 

Dentre as publicações mais conhecidas, encontra-se o livro “Bullying 

at School” (1993)  no qual o problema é apresentado e discutido, o conteúdo nele 

publicado contém informações sobre como ocorre processo do bullying, que são de 

grande valia para auxiliar a identificação de agressores e vítimas. 

Com base no breve histórico de como surge a idéia de bullying 

registramos uma das definições mais citadas que têm sua origem nos estudos de  

Olweus. Para ele bullying é “quando uma pessoa é intimidada e fica exposta 

repetidamente e ao longo do tempo às ações negativas por parte de uma ou mais 

pessoas, e ele ou ela tem dificuldade em defender-se3”.  

No Brasil o tema é difundido por diversos autores, que também 

utilizam como base os estudos de Olweus. Dentre eles, identifica-se uma publicação 

importante do médico e pediatra brasileiro Aramis Lopes Neto (2005). Para o autor, 

Bullying é um termo em inglês utilizado para designar a prática de atos agressivos 

                                                           
3
  Tradução livre da autora: A person is bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to 

negative actions on the part of one or more other persons, and he or she has difficulty defending himself or 

herself. 
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entre estudantes. Traduzido ao pé da letra, seria algo como valentão. Expressa em 

uma linguagem mais cotidiana pode-se dizer: Bullying é quando alguém 

repetidamente e de propósito diz ou faz coisas ruins ou prejudiciais à outra pessoa 

que tenha dificuldade em defender a si mesmo. Nas palavras do autor: 

bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e 
repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou 
mais estudante contra outro(s), causando dor e angústia, sendo 
executadas dentro de uma relação desigual de poder (LOPES NETO, 
2005, p. 165). 

Outro estudo a ser citado é o da autora Cleodenice Fante ao 

explorar a transgressão histórica do fenômeno em seu livro: “Fenômeno Bullying: 

como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz”, publicado em 2005, 

utiliza-se dos estudos do professor Dan Olweus, dando ênfase à importância de 

seus estudos para a diferenciação do bullying aos demais atos presentes no 

desenvolvimento do ser. 

Olweus desenvolveu os primeiros critérios para detectar o problema 
de forma específica, permitindo diferenciá-lo de outras possíveis 
interpretações, como incidentes e gozações ou relações de 
brincadeiras entre iguais, próprias do processo de amadurecimento 
do indivíduo (FANTE, 2005 p. 45). 

 

No que se diz respeito do estudo de bullying no Brasil, justifica 

comentar sobre a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 

adolescência, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 

adolescência (ABRAPIA) foi uma das principais responsáveis pelo mapeamento e o 

estudo do bullying no Brasil, desenvolvendo projetos em escolas do Rio de Janeiro 

objetivando também a prevenção de atos violentos entre os pares, conscientizando 

professores e alunos sobre a relevância de se estudar o fenômeno.  

A ABRAPIA foi fonte de busca para diversos estudos na área, por se 

tratar de um trabalho realizado sobre o bullying no Brasil. Contudo, após 19 anos de 

existência a instituição fechou as portas, devido a dificuldades para o financiamento 

das suas atividades. Em consequência todos os sites de que serviam de apoio para 

pesquisas saíram do ar. O que justifica a ausência de referências em relação a estes 

estudos.  

Uma das principais características de bullying é um desequilíbrio de 

poder. O bullying é uma forma de abuso de pares, onde o mais forte, seja 
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fisicamente ou mentalmente, exerce domínio sob o mais vulnerável. Esse 

comportamento, considerado normal por muitos pais, alunos e até professores, está 

longe de ser inocente. O bullying tem sido encoberto através de brincadeiras 

maldosas, assim como procede Fante (2005, p. 29): “Definimos o Bullying como um 

comportamento cruel intrínseco nas relações interpessoais, em que os mais fortes 

convertem os mais frágeis em objetos de diversão e prazer, através de 

“brincadeiras” que disfarçam o propósito de maltratar e intimidar.” 

Brincadeiras maldosas, apelidos cruéis e ofensas na escola sempre 

existiram, mas no século XXI ganharam tamanha proporção que se tornaram um 

grande problema, hoje conhecido como bullying. 

Encarado por várias gerações como “bobeira de criança”, hoje o 

fenômeno é uma das maiores preocupações para pedagogos e psicólogos, e em se 

tratando de acarretar danos à saúde como um todo (LOPES NETO, 2005). 

Deste modo o bullying se caracteriza pela violência praticada, 

intencionalmente, onde o autor vê em sua vítima como um objeto de diversão, 

atacando-a e a intimidando-a através de seus atos. Segundo resultados da 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), (MALTA, 2009), afirma que tal 

comportamento se manifesta também por atos repetidos de opressão, discriminação, 

intimidação, xingamentos, chacotas, tirania, agressão a pessoas ou grupos. 

Por meio de sua obra, Fante (2005, p. 28) afirma que o bullying 

representa um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas. Salienta-se 

que o bullying pode ser praticado por um ou mais alunos, com intuito de hostilizar, 

agredir e excluir sua vítima. 

 

O fenômeno do bullying pode ocorrer de várias maneiras, mas as 
agressões verbais e comentários maldosos são as mais freqüentes 
armas  utilizadas pelos agressores, e que muitas vezes 
acompanhados destas ações indiretas, utilizam agressões físicas 
chamadas de ações diretas realizados por ataques abertos de forma 
individuais ou em grupo “em pares” contra uma única pessoa. Outra 
forma envolve ações de isolamento e exclusão social dentro do 
grupo de convivência (PEREIRA, 2002 apud LEVANDOSKI, 2010, p. 
33). 

 

O bullying escolar se resume a ações que provocam a dor física ou 

mental com efeito na convivência dos alunos no espaço escolar e mesmo no âmbito 
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da aprendizagem e da vida de modo geral das pessoas que sofreram este tipo de 

violência. Apresentando características que o diferencia dos demais atos violentos. 

A agressão física é um ato de violência caracterizada com ações 
percebidas e de fácil identificação por pessoas que venham a 
presenciar algumas destas ocorrências. Já o bullying devido sua alta 
complexidade, ocorre de forma vezes sigilosas e despercebidas onde 
não manifestam estas ações explicitas que possa ser identificadas 
por terceiros (LEVANDOSKI, 2010, p. 21). 

 

O bullying então se caracteriza por um comportamento ligado à 

agressividade física, verbal ou psicológica, exercida de maneira continua dentro do 

ambiente escolar, em que a vítima geralmente não conta que sofre as agressões por 

medo de retaliações, insegurança e falta de confiança nos adulto. 

 

2.2 O SUJEITO ATIVO DO BULLYING  – O “BULLIE” 

 

Para ser autor de bullying não existe distinção entre sexo, sendo 

aquele que pratica atos violentos e repetitivos a outros entre seus pares, não se 

importando com o sentimento alheio: 

 

Eles podem ser de ambos os sexos. Possuem em sua personalidade 
traços de desrespeito e maldade e, na maioria das vezes essas 
características estão associadas a um perigoso poder de liderança 
que, em geral. É obtido ou legitimado através da força física ou de 
intenso assédio psicológico (SILVA, 2010, p. 43). 

 

O autor de bullying pode então manter um pequeno grupo em torno 

de si, no qual atuam como auxiliares em suas agressões. Os alunos identificados 

como seguidores raramente tomam as iniciativas das agressões, se tornando então 

espectadores dessa violência. 

Corroborando com os argumentos expostos anteriormente, 

encontra-se a opinião da estudiosa Silva (2010, p. 43), que diz que o agressor pode 

agir sozinho ou em grupo, “[...] quando ele está acompanhado de seus „seguidores‟, 

seu poder de „destruição‟ ganha reforço exponencial, o que amplia seu território de 

ação e sua capacidade de produzir mais e novas vítimas.” 
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O bullying com maior frequência entre meninos é o bullying direto, 

que se caracterizam por agressões físicas, humilhações, roubos dentre outros tipos 

de atentados.  

Conforme, Lopes Neto (2005) são considerados bullying direto os 

apelidos, agressões físicas, ameaças, roubos, ofensas verbais ou expressões e 

gestos que geram mal estar aos alvos. São atos utilizados com uma freqüência 

quatro vezes maior entre os meninos. 

Já o bullying indireto ocorre com maior frequência entre meninas, e é 

caracterizada por forçar a vítima ao isolamento social. Este isolamento é obtido por 

meio de uma ampla variedade de técnicas, que incluem espalhar comentários 

maldosos sobre a vítima, intimidar outras pessoas que desejam se socializar com a 

vítima, ridicularizar o modo de vestir ou outros aspectos socialmente significativos 

incluindo a etnia da vítima, religião, incapacidades, etc. 

 

A medida em que o desenvolvimento verbal ocorre nas meninas, o 
bullying indireto (também conhecido como agressão em 
relacionamentos) aumenta. O processo pode ser resultado direto do 
aumento das habilidades verbal e social, mas muitas vezes ocorre 
porque as meninas percebem que esse tipo de agressão (fofocas, 
exclusão e rejeição) tem mais chances de sucesso e lhes 
proporciona menor probabilidade de serem flagradas e terem 
problemas. Para que agredir verbalmente uma colega quando se 
pode, sem se expor ou correr riscos, espalhar boatos sobre ela e 
deixá-la mal falada? (CARPENTER; FERGUSON, 2011, p.137).  

 

Apesar da agressão de forma direta ainda ser predominante no meio 

masculino, existem pesquisas que afirmam o aumento do bullying indireto, de acordo 

como amadurecimento para ambos os sexos. 

 

Estudos sugerem que há uma tendência de o bullying direto se tornar 
indireto à medida que as crianças vão ficando mais velhas. Meninos 
têm sempre tendência a praticar o bullying físico, mas o nível de 
frequência do bullying indireto parece aumentar e se tornar 
predominante com o passar do tempo (CARPENTER; FERGUSON, 
2011, p.42). 

 

Tais fatos culminam quase sempre na exclusão da vítima do círculo 

social, na queda do rendimento escolar, afetando diretamente o estado emocional e 

a auto-estima de quem o sofre. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DA VÍTIMA DE BULLYING 

 

Baseados nos autores já citados caracterizam-se como alvo de 

bullying sujeitos que tenham um estereótipo a quem da sociedade em geral, ou seja, 

aqueles que apresentam certo nível de dificuldade de entrosamento contenha um 

quadro de timidez mais avançado, ou não se enquadram em um padrão de 

características corporais ou seja visivelmente frágil. 

 

Se há na classe um aluno que apresenta características psicológicas 
como ansiedade, insegurança, passividade, timidez, dificuldade de 
impor-se e de ser agressivo e com frequência se mostra fisicamente 
indefeso, do tipo bode expiatório... ele logo será descoberto pelo 
agressor. Este tipo de aluno representa o elo frágil da cadeia, uma 
vez que o agressor sabe que ele não vai revidar se atacado, que se 
atemorizará, vindo talvez a chorar, não se defenderá e ninguém o 
protegerá dos ataques que receber (FANTE, 2005, p.48). 

 

Estudiosos do bullying, como Pereira (2002), Lopes Neto (2005), 

Silva (2010) e Fante (2005) classificam três categorias básicas para se distinguir o 

perfil das vítimas.  

Assim as vítimas típicas são normalmente pouco sociáveis e não 

conseguem reagir aos ataques frequentes, possui algum aspecto que a estigmatiza, 

seja no porte físico, ou alguma dificuldade de socialização.  

No segundo caso, isto é, no caso das vítimas provocadoras, elas 

próprias causam situações embaraçosas para si mesmo, insuflam em seus colegas 

reações agressivas, que acabam se voltando contra elas. “Porém, quando essa 

situação ocorre, geralmente não conseguem revidar à altura, ficam sem defesas, 

apelando para insultos verbais e agressões até mesmo físicas” (SILVA, 2010, p.40-

41).  

Já a vítima agressora, pode ser considerada a mola propulsora do 

bullying, pois é a vítima violenta, que revida a violência sofrida de maneira agressiva 

a outros, criando um círculo vicioso de troca de violência.  
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Ela reproduz os maus-tratos sofridos como uma forma de 
compensação, ou seja, ela procura outra vítima, ainda mais frágil e 
vulnerável, e comete contra esta todas as agressões sofridas. Isso 
aciona o efeito “cascata” ou de circulo vicioso, que transforma o 
bullying de difícil controle que ganha proporções infelizes de 
epidemia mundial de ameaça à saúde publica (SILVA, 2010, p. 42). 

 

Assim, a reprodução do ato violento, acarreta na disseminação do 

bullying. Fante (2005) comenta sobre a reprodução deste ato violento e suas 

consequências: O fato é que a reprodução constante desses comportamentos 

agressivos e intimidatórios no convívio escolar implicam em um número cada vez 

maior de alunos.  

Contudo, apesar de ser diagnosticada com maior frequência nas 

características já citadas, pode acontecer de a agressão fugir à regra, qualquer 

criança/adolescente pode estar sujeito a ser alvo de bullying, mesmo que em menor 

frequência que os já citados. 

O bullying parte de uma ação desencadeante que ocorre além das 

características que estigmatizam, ele pode-se desencadear em certo grupo já 

estabelecido, como forma de excluir um indivíduo, incitando ações que negativam o 

sujeito, afastando-o do grupo. 

 

Os motivos pelos quais o bullying ocorre podem ser diferentes. Uma 
menina pode perseguir ou maltratar outra porque tem inveja dela. 
Pode se sentir insegura e acreditar que esse tipo de poder é capaz 
de ajudá-la a se tornar popular e a dominar socialmente [...] 
(CARPENTER; FERGUSON, 2011, p. 63). 

 

Muitos sujeitos, mesmo que dentro dos padrões pré-estabelecidos 

pelo grupo, em algum momento podem ser alvo de bullying, seja direta ou 

indiretamente. 

A vítima de bullying, geralmente sofre em silêncio, assim procede 

Lopes Neto (2005, p. 167), “É pouco comum que a vítima revele espontaneamente o 

bullying sofrido, seja por vergonha, por temer retaliações, por descrer nas atitudes 

favoráveis da escola ou por recear possíveis críticas.” 

As consequências para o indivíduo que sofre agressões físicas e/ou 

psicológicas, vão desde um possível isolamento, queda do rendimento escolar, a até 

possíveis doenças de fundo psicológico, transtornos e influenciando bruscamente na 
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formação de seus traços de personalidade. Para expor com mais detalhes seguimos 

com uma longa citação, mas que registra os sintomas e efeitos:  

 

Os efeitos emocionais do bullying são os mais difíceis de identificar e 
também os de efeito mais devastador e prolongado. Quando uma 
criança é exposta ao Bullying durante muito tempo, ou seja, a uma 
grande carga de estresse por períodos prolongados, passa a ter 
dificuldade em relaxar e acaba sofrendo de esgotamento emocional. 
Internaliza a raiva e a tristeza e, com o passar do tempo, se isola das 
pessoas e perde a destreza no contato social. E quanto mais isolada 
se torna, maiores são as chances de o bullying se intensificar. 
(CARPENTER; FERGUSON, 2011, p.123). 

 

Sendo afetado radicalmente o estado emocional de algumas vítimas 

de bullying, culminando em casos trágicos, como já foi visto inúmeras vezes, 

situações em que jovens optam por abrir mão de suas vidas, a fim de acabar com as 

humilhações sofridas de forma contínua. 

Importante demonstrar que a vítima de bullying não passa apenas 

por sofrimentos psicológicos, mas toda a agressão por vezes pode refletir com 

sintomas físicos: 

 

Os pacientes tendem a apresentar diversos sintomas físicos, entre os 
quais podemos destacar: cefaléia, cansaço crônico, insônia, 
dificuldades de concentração, náuseas, diarréia, boca seca, 
palpitações, alergias, crise de asma, sudorese, tremores, sensação 
de “nó” na garganta, tonturas ou desmaios, calafrios, tensão 
muscular, formigamentos (SILVA, 2010, p. 25). 

 

A depressão repentina, possíveis casos de anorexia e bulimia, e o 

principal, que é a fobia escolar e o problema de socialização, são sinais dos 

sintomas que podem desencadear-se na vítima de bullying, ressaltando que cada 

indivíduo vítima de bullying reage de uma forma, podendo algumas não apresentar 

os sintomas aqui descritos, sendo uma questão de personalidade e formação de 

como o individuo enfrenta o problema. 

 



19 

 

 

2.4 O ESPECTADOR 

 

Os espectadores são os que participam de maneira não direta a 

exposição da vítima, mas que de certa forma colaboram para que a violência volte a 

ocorrer, devido a comunhão do ato. 

Silva (2010) divide os espectadores em três grupos distintos, o 

passivo, o ativo e o neutro. O espectador passivo normalmente recorre a essa 

postura por temer ser objeto de retaliações do bullie. 

Quanto ao espectador ativo, apesar de não participar de forma 

atuante na violência, demonstra certo apreço pelo ato, seja com risadas ou palavras 

que incentivam o bullie  a continuar praticando-a. 

Estão inclusos neste grupo os alunos que, apesar de não participar 
ativamente dos ataques contra as vítimas, manifestam apoio “moral” 
aos agressores, com risadas e palavras de incentivo. Não se 
envolvem diretamente, mas isso não significa, em absoluto, que 
deixam de se divertir com que vêem (SILVA,2010, p.46). 

Já o espectador neutro, não se deixa tocar pelo ato presenciado, 

nem positivamente como é o caso do espectador ativo, e nem negativamente como 

o espectador passivo. Ele mantém uma postura apática frente ao bullying. 

Dentre eles, podemos perceber os alunos que, por uma questão 
sociocultural (advindos de lares desestruturados ou de comunidades 
em que a violência faz parte do cotidiano), não demonstram 
sensibilidade pelas situações de bullying que presenciam (SILVA, 
2010, p. 46). 

Além dessas três categorias citadas por Silva, Lopes Neto (2005) 

também classifica os espectadores em mais uma divisão: os defensores, que ao 

presenciarem atos de violência contra outros, se comovem e buscam ajuda para 

barrar o ato violento. 

O que se pode entender, segundo os autores citados, é que a 

maioria dos espectadores não toma iniciativa para denunciar, criticar o agressor, por 

temerem ser os próximos alvos da violência, e por isso se tornam coniventes com as 

agressões, contribuindo para que o fato ocorra, seja pela conivência ou por achar 

graça, participando de chacotas que acabam expondo a vítima ao ridículo.. 
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2.5 TIPOS DE VIOLÊNCIA 

 

Os “bullies” usam principalmente uma combinação de intimidação e 

humilhação para atormentar os outros. A autora Silva (2010) aponta o abuso de 

poder, a intimidação e a prepotência como algumas das estratégias adotadas pelos 

praticantes de bullying (os bullies) para impor sua autoridade e manter suas vítimas 

sob total domínio.  

A violência verbal é cometida de forma direta, e se caracteriza por 

ser um meio duradouro de tiranizar. O bullie utiliza das características físicas, raça, 

sexualidade, religião, entre outros para hostilizar e violentá-la. 

Abaixo o depoimento de Ana, vítima de bullying na forma verbal: 

Ana se lembra, ainda emocionada, da época em que foi vitimizada na 
escola. Os coleguinhas diariamente caçoavam da sua cor, já que era 
a única menina negra da classe. Chamavam-na de vários apelidos 
pejorativos e discriminatórios, excluindo-a das brincadeiras, o que a 
tornava cada dia mais infeliz. Com tristeza nos olhos relembra que 
certo dia pela manhã tomou a decisão de entrar numa bacia com 
água e sabão e esfregar-se com muita força, desejando em que a 
“sujeira” saísse de sua pele, conforme dela caçoavam seus colegas 
(FANTE, 2005 p.34). 

 

E também uso de mensagens ofensivas, comumente deixadas no 

quadro dentro da sala, em paredes, muros em torno da escola, com o objetivo de 

expor sua vítima a uma situação constrangedora.   

A violência psicológica age de forma silenciosa, e é de certa forma a 

violência que causa maior dano na vida da vítima, pois o bullie procura de forma 

constante atingi-la, caracterizando por manipular, chantagear, explorar, isolar, 

humilhar e perseguir a vítima constantemente, ou seja o bullie mantém a vítima 

sempre em alerta intervindo no direito de ir e vir da mesma.        

A exclusão caracteriza-se pela manipulação do meio social em que a 

vítima está inserida, o bullie tem um poder de manipulação muito forte, impõe que à 

vítima que não poderá frequentar os mesmos espaços e manter algum vínculo de 

amizade com o grupo. Forçando a vítima a uma exclusão à um isolamento total. 

Já a violência física, é aquela praticada diretamente, com ataques 

frequentes e regulares, sendo característica marcante a força do mais forte sob o 
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mais fraco. Os tipos de violência adotados pelo bullie são múltiplos, fazendo uso da 

união de diferentes violências para confrontar e intimidar sua vítima.  

 

2.6 CYBERBULLYING: O BULLYING NO ESPAÇO VIRTUAL 

 

O cyberbullying é um seguimento do bullying. É a prática que 

envolve a utilização das tecnologias de informação e comunicação para praticar atos 

humilhantes e agressivos cometido por uma só pessoa ou também em grupos 

intencionalmente para afetar a vítima. Esse tipo de ação na sociedade tem se 

tornado cada vez mais comum, principalmente entre os jovens.  

Define-se como cyberbullying quando se utiliza dos meios de 

comunicação para agredir a imagem de alguém. 

 

Segundo Bill Belsey, trata-se do uso da tecnologia da informação e 
comunicação (e-mails, telefones celulares, mensagens por pagers ou 
celulares, fotos digitais, sites pessoais difamatórios, ações 
difamatórias online) como recurso para a adoção de comportamentos 
deliberados, repetidos e hostis, de um indivíduo ou grupo, que 
pretende causar danos a outro(s) (LOPES NETO, 2005, p. 166). 

 

Assim o pseudo anonimato oferecido pela internet incentiva a prática 

desse tipo de agressão, configurando os crimes contra a honra, podendo ocorrer em 

chats, blogs, pelo envio de spams, através de publicações em homepages, criação 

de perfis falsos em redes de relacionamentos bem como de comunidades ultrajantes 

dentre outros meios de postagem eletrônica, pela facilidade e rapidez de divulgação 

proporcionada pela Internet. 

 

A internet se revelou um mundo fascinante e divertido de 
comunicação para as crianças e adolescentes. E-mail, mensagens 
de texto, blogs e informativos online permitem acesso ilimitado a 
redes sociais. Eles podem continuar as conversas que se iniciaram 
durante as aulas, fazer juntos a lição de casa, fazer confidencias, 
contar sobre quem estão apaixonados, falar sobre a família e os 
amigos e fazer planos para o fim de semana. Podem falar sobre tudo 
ou sobre nada. E também podem fazer fofoca. Muita fofoca. O 
problema é quando a informação cai em mãos erradas. É tudo o que 
os bullies precisam (CARPENTER; FERGUSON, 2011, p.42-43). 

 

A permissividade dos pais e o uso de maneira inadequada da 

tecnologia, que deveria servir apenas como auxilio para as demais atividades 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
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cotidianas, vêm a contribuir de forma negativa para a sociedade, apresentando-se 

como uma nova forma para o autor de bullying exercer sua violência. 

 

Graças à moderna tecnologia, o bullying deixou de ser “apenas” um 
problema nas escolas. O Acesso ilimitado e geralmente não 
supervisionado pelos pais permite as crianças e adolescentes trocar 
mensagens, e-mails, visitar salas de bate-papo e websites criados 
exclusivamente para insultar e humilhar os colegas (CARPENTER; 
FERGUSON, 2011, p. 25). 

 

Em alguns casos, nota-se que o autor do cyberbullying pode 

também ser vítima de bullying ou cyberbullying, que encontra nos meios de 

comunicação uma maneira de revidar a agressão sofrida, justamente por se tratar de 

uma ofensa velada, sem a figura de um agressor exposta. 

Os tipos de agressões são diversos, utilizando a internet como fonte, 

consegue-se vários exemplos de como o cyberbullying se apresenta. Alguns casos 

de cyberbullying citados no artigo a seguir: 

 

Uma jovem de 16 anos com centenas de contatos no Hi5 foi, de 
repente, confrontada com constantes telefonemas. Veio a descobrir 
que as suas fotos se mantinham intactas, só que acompanhadas de 
mensagens de caráter sexual. Os textos terminavam com o seu 
número de celular. Um fórum pornográfico foi utilizado por um aluno 
para fazer comentários insultuosos a uma professora. A docente 
vivia com medo que os seus alunos e colegas de profissão 
descobrissem as informações totalmente deturpadas sobre si. O ex-
namorado que não aceitava o fim da relação mudou a senha de 
acesso ao Hi5, modificou todo o perfil da página, deturpou a 
orientação sexual, fez montagens das fotos, colocou o número de 
telefone de casa, enviou mensagens difamatórias a todos os 
contatos de e-mail (OLIVEIRA, 2008, p. 1). 

 

No Brasil e no mundo, há relatos de que em razão do recebimento 

de mensagens eletrônicas com conteúdos ofensivos, adolescentes entraram em 

estado depressivo a ponto de se suicidarem. 

Com isso, o problema vem sendo discutido em âmbito mundial por 

autoridades, famílias e comunidade escolar.  

Pode-se interpretar diante das pesquisas vistas e dos estudos 

realizados, é que na sociedade atual, o problema do bullying tende a aumentar, pois 

esta é carregada de intolerância, de falta de limites e falta de respeito ao próximo.  
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3 A AÇÃO DO PODER PÚBLICO ESTADUAL FRENTE AO FENÔMENO 

BULLYING  

 

Considerando a veiculação massiva da idéia de bullying, e os 

conceitos expostos no capítulo anterior, busca-se identificar e caracterizar qual a 

importância de se regulamentar legalmente o fenômeno e como tem sido esse 

processo.  

Portanto, o estudo verificará a incidência na legislação brasileira do 

tema, como o Estado tem atuado frente ao fenômeno bullying e quais as ações que 

tem sido tomadas no âmbito legal  para atender as vítimas desta vertente da 

violência. Trata-se demonstrar as medidas legais implementadas pelo poder público  

para no encaminhamento das pessoas envolvidas em situações de violência 

denominada bullying. Apresentam-se os dados coletados e propõe a análise dos 

mesmos com base no destaque de categorias que nos indicam os desdobramentos 

para a educação.  

 

3.1  A VIOLÊNCIA NO ESPAÇO ESCOLAR   

 

O bullying é conhecido no Brasil por intermédio da divulgação da 

mídia e do recente interesse da sociedade neste tema, contudo a prática bullying é 

consideravelmente antiga.  

Nas escolas o tema tem sido tratado com preocupação, mas com 

medidas nem sempre coerentes com o propósito educativo. A escola é espaço de 

aprendizagem de formação para a cidadania, na qual os alunos devem aprender 

seus direitos e deveres, a trabalharem em grupo, a serem solidários e se 

apropriarem dos valores da formação humana.  

Neste sentido, o ambiente escolar deve propiciar segurança e 

garantir um desenvolvimento saudável às crianças e aos adolescentes. Assim, atos 

de violência como o bullying colocam em cheque a garantia do desenvolvimento 

sadio das capacidades sociais e intelectuais das crianças e adolescentes, neste 

espaço. Como está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
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nº 9.394/96, conforme exposto em seu artigo 32 incisos II, III e IV, no que tange às 

funções do Ensino Fundamental: 

 
SEÇÃO III 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  
[...] 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social (BRASIL, 1996). 

Destarte a educação tem como meta prevista em lei, formar o 

educando e cidadãos de maneira integral.   

O bullying quando praticado por menores de dezoito anos, ou seja, 

por crianças e adolescentes, definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA  (Lei 8.069/90) em seu artigo 6º, como pessoas em desenvolvimento, fato que 

justifica a utilização deste documento legal (BRASIL, 1990). Além deste, cabe se 

utilizar da Constituição Federal, lei suprema do país, aplicável a todos os cidadãos 

conforme é observado por Lopes Neto (2005, p. 165): 

Três documentos legais formam a base de entendimento com 
relação ao desenvolvimento e educação de crianças e adolescentes: 
a Constituição da República Federativa do Brasil, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e a Convenção sobre os Direitos da 
Criança da Organização das Nações Unidas. Em todos esses 
documentos, estão previstos os direitos ao respeito e à dignidade, 
sendo a educação entendida como um meio de prover o pleno 
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da 
cidadania.  

 

De tal modo, é justamente o fato de crianças e adolescentes serem 

considerados como pessoas na condição de desenvolvimento de personalidade 

incompleto, que o bullying escolar merece maior atenção.  

Diz o Estatuto da Criança e do Adolescente: 
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 
1990). 

 

Então, é de responsabilidade da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público garantir às crianças e adolescentes os direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais, indivisíveis e interdependentes. 

A prática do bullying ofende nitidamente e diretamente os direitos 

fundamentais do ser humano, como a dignidade, liberdade, igualdade e intimidade.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 5º prevê 

um rol de garantias fundamentais, inerentes a qualquer ser humano,  aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no país, tais como a igualdade de condições para 

acesso e permanência a escola, liberdade de aprender, participação popular, 

valorização das diferenças culturais, a segurança, dentre outros (BRASIL, 1988). 

É de suma importância reduzir as consequências do fenômeno 

bullying e prevenir a sua origem. Isto significa uma tentativa de preservar a 

integridade e desenvolvimento das crianças e adolescentes, com bases para a 

construção de uma sociedade mais pacífica, que convive com as diferenças e as 

aceita. 

Conforme observa LOPES NETO (2005): 

Três documentos legais formam a base de entendimento com 
relação ao desenvolvimento e educação de crianças e adolescentes: 
a Constituição da República Federativa do Brasil, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e a Convenção sobre os Direitos da 
Criança da Organização das Nações Unidas. Em todos esses 
documentos, estão previstos os direitos ao respeito e à dignidade, 
sendo a educação entendida como um meio de prover o pleno 
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da 
cidadania (p.02). 

Já a Convenção sobre os Direitos da Criança Adotada pela 

Assembleia Geral nas Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989, mencionada 

por Lopes Neto, visa um amplo conjunto de direitos fundamentais para a criança, 

assim como direitos políticos, econômicos, sociais e culturais, bem como os 

segmentos a serem seguidos para que sejam cumpridos. 
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Para se estabelecer uma conivência saudavel no Estado brasileiro, 

faz-se necessário o estabelecimento de normas a serem seguidas pelos cidadãos e 

pelas entidades públicas. 

 

3.2 O MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEI E LEIS ESTADUAIS  

Considerando o fato de que cabe ao Estado a proteção, o 

desenvolvimento e a garantia dos direitos civis, políticos e sociais das crianças e 

adolescentes, verificou-se no âmbito legal, qual tem sido as proposições do poder 

público frente ao bullying e quais as medidas a este respeito. Isto significa 

responsabilizar os agressores e amparar as vítimas, ou ainda ampliar o debate para 

o campo educativo e nele instaurar a construção de projetos que venham pautar o 

tema da violência associada ao contexto social, político, econômico e cultura desta 

sociedade vigente. 

Para tanto, identifica-se a incidência de projetos de lei e ou leis, a 

respeito do tema bullying, aprovados nos últimos anos, tomando como ponto de 

partida o ano de 2007 quando o primeiro projeto foi publicado. Desenvolveu-se 

então, um estudo exploratório para se apurar como a legislação brasileira  aborda o 

tema e quais as medidas propostas. 

Realizou-se um levantamento dos projetos de lei publicados ou em 

andamento, no âmbito legislativo, dos vinte e seis estados membros, mais o Distrito 

Federal que é considerado uma unidade federativa autônoma, não se enquadrando 

nem como município nem como Estado, mas sim um Distrito pertencente à União, 

justificando assim, sua presença na pesquisa. 

Para a coleta de dados, foi realizada a pesquisa junto aos sites das 

Assembléias Legislativas de cada estado, considerando sempre a primeira Lei ou 

Projeto de Lei apresentado e que permanecesse em trâmite ou que fora aprovado. 

Para efeito de organização dos dados, excluem-se os Projetos de Lei que foram 

vetados ou arquivados por decisão das Assembléias Legislativas, ou de órgão de 

maior supremacia.  

Os projetos foram organizados em uma tabela de acordo com seis 

categorias fundamentais: estado; autor/relator do projeto; ementa; se o projeto já foi 
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aprovado como lei ou consta apenas como projeto; o número do projeto e a data em 

que foi publicado(a). 

O Brasil atualmente é composto por vinte e seis Estados membros 

mais o Distrito Federal que é considerado uma unidade federativa autônoma, não se 

enquadrando nem como município, nem como Estado, mas sim um Distrito 

pertencente à União, justificando assim, sua presença na pesquisa. 

Desta forma, cumpre esclarecer que o estado de Roraima não 

consta na organização dos dados na tabela trazida em apêndice, pois o respectivo 

site da Assembléia Legislativa esteve fora do ar durante todo o período da pesquisa 

e da sua finalização. 

Quanto ao Estado do Rio Grande do Norte, houve a aprovação de 

um projeto de lei pelos Deputados estaduais, mas quando houve a análise pela 

governadora, o projeto acabou sendo vetado sob o argumento de 

inconstitucionalidade, ou seja, hoje o Estado não possui mais um projeto de lei em 

tramitação, tão pouco uma lei sobre o tema. 

O Estado do Tocantins, a pesquisa apurou que até hoje não foi 

apresentado nenhum projeto de lei que dissesse respeito ao bullying. 

Portanto, para efeito da pesquisa a organização dos dados foi 

realizada no Distrito federal e nos vinte e três estados Brasileiros, quais sejam: 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Espirito Santo, Goiás, Mato do Grosso do Sul, Mato Grosso,  Bahia, 

Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí, Ceará, Maranhão, Amapá, Pará, Paraíba, 

Rondônia, Amazonas e Acre, pois tais estados tinham lei ou algum projeto de lei 

aprovado a respeito do tema. 

A seleção dos dados tem por finalidade analisar e identificar o 

entendimento e a repercussão do fenômeno bullying na sociedade, bem como a 

evolução cronológica do amparo legal ao tema. 

Nos últimos cinco anos, o bullying vem sendo reconhecido e tratado 

como um fenômeno que merece atenção das autoridades públicas, frente à tamanha 

repercussão negativa que o ato gera. Para tanto, o poder público vem editando 

medidas preventivas e de combate a essa faceta da violência, como se pode 

constatar de acordo com o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Evolução da Legislação sobre o Bullying no Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados nos sites oficiais das assembléias 
legislativas dos estados participantes da pesquisa. 

 

O gráfico foi construído com base na seleção de projetos que 

constavam no site das assembléias e para efeito de análise destacamos apenas 

aqueles que foram apresentados pela primeira vez, não sofreram nenhuma objeção 

e que permaneceram em trâmite, podendo até o fechamento da pesquisa ter sido 

aprovado.  

As leis que foram incluídas no conjunto dos dados foram 

selecionadas pela data de aprovação. 

Considerando os dados selecionados, com os critérios estabelecidos 

para a pesquisa, podemos inferir que houve um aumento significativo de projetos no 

período de 2007 a 2011.  

 

No ano de 2007 o Estado de São Paulo propôs um projeto de Lei 

Estadual para combate ao bullying, apesar de ter sido o primeiro Estado a se atentar 

ao problema, ainda não se tem registro de que o projeto tenha efetivamente se 

tornado Lei4.  

Em 2008 houve proposta de projeto de Lei no Estado da Paraíba, 

mas até hoje também não foi convertido em lei. 

No estado de Santa Catarina no ano de 2009, entrou em vigor a Lei 

que  autoriza a instituição do Programa de Combate ao Bullying de ação inter-

                                                           
4
 Porém, no ano de 2009 entrou em vigor uma lei municipal, frise-se, no município de São Paulo 
sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao “bullying” escolar no 
projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de educação básica do Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 
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disciplinar e de participação comunitária, nas escolas públicas e privadas. No 

mesmo ano, em Pernambuco, entrou em vigor uma Lei sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying escolar no projeto 

pedagógico elaborado pelas escolas públicas e privadas de educação básica.  

Em 2010, o estado do Amapá propôs o Projeto de Lei  que 

determinava à unidade escolar, a criação de uma equipe multidisciplinar, com a 

participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para a promoção de atividades 

informativas, de orientação, prevenção.  Do mesmo modo, no mesmo ano o estado 

do Amazonas também teve um Projeto de Lei a respeito de uma Campanha 

Permanente de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação 

comunitária, nas escolas públicas e privadas.  

Goiás estabeleceu, em 2010, a Lei Estadual que dispõe a respeito 

da inclusão de medidas ao “bullying” escolar no projeto pedagógico elaborado pelas 

escolas públicas e privadas de Educação Básica do Estado. Assim como Goiás nos 

estados do Maranhão e Mato Grosso do Sul também aprovaram uma Lei Estadual, 

com os mesmo objetivos do estado de Goiás. No Rio Grande do Sul e em Sergipe a 

Lei Estadual preza também ao combate da prática de "bullying" por instituições de 

ensino e de educação, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos e dá 

providências correlatas. 

Em 2011 os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e o Distrito Federal aprovaram um projeto de lei.   

Nos estados do Acre e do Paraná, a ementa do projeto se refere à criação de uma 

equipe multidisciplinar, com a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, 

para a promoção de atividades informativas, de orientação, prevenção. Em Alagoas 

o projeto prevê o Dia de combate ao Bullying. O Estado da Bahia dispõe sobre a 

inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate  ao assédio escolar, 

"bullying", no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de educação 

básica.  

No Ceará a proposta é distinta, pois se refere à obrigatoriedade de 

se exibir filmes publicitários esclarecendo as consequências do bullying nos cinemas 

e escolas públicas do Estado do Ceará. O Distrito Federal expõe sobre a instituição 

da política de combate ao bullying nas escolas públicas e privadas, assim como o 

estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso. Os três últimos Estados 
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mencionados incluem ainda, medidas de prevenção junto ao projeto político 

pedagógico de cada escola.  

Diferentemente, os estados de Pará, Piauí, Rio de Janeiro e 

Rondônia, em 2011, instauraram Leis acerca do tema. No Pará além da criação de 

uma equipe multidisciplinar as escolas deverão manter o histórico das ocorrências 

de bullying em suas dependências devidamente atualizado e enviar relatório ao 

órgão municipal competente. O Piauí oferece apoio junto à Secretaria de Estado da 

Educação e Cultura às instituições de ensino estaduais, bem como convênios e 

parcerias com órgãos públicos e privados, Organizações Não Governamentais 

(ONGs). No Rio de Janeiro, a Lei visa à execução do Programa de Prevenção e 

Conscientização do Assédio Moral e Violência nas escolas públicas e privadas. 

Rondônia assim como Alagoas criou em lei o dia de combate ao bullying.  

 

 Gráfico 2-  Leis e Projetos sobre o bullying no Brasil - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Coletado nos sites oficiais das assembléias legislativas dos estados 
participantes da pesquisa. 

 

O Gráfico 2 demonstra sobre a quantidade de Leis já promulgadas 

assim como os Projetos de Lei até o presente ano de 2011, sendo 52% 

correspondem à 12 Projetos de Lei e 48% correspondem à 11 Leis.  

Diante o gráfico e as informações trazidas, pode-se notar o aumento 

da relevância com que o sistema legislativo tem tido sobre o tema, sendo entendida 

como reflexo da sua ampla divulgação e envolvimento da sociedade, na 
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preocupação de se criar respaldo legal para esse tipo de violência. Em 2011 houve o 

caso de uma escola no estado do  Rio de Janeiro, em Realengo, onde ocorreu um 

massacre deixando 12 mortos, tal ação refletiu de maneira muito forte sobre o tema 

bullying na sociedade, pois uma das explicações deixadas pelo assassino foi a de 

ter sofrido bullying quando em idade escolar. 

Deve-se atentar que casos como o de Realengo não são comuns, 

mas a sua associação ao bullying realmente refletiu na chamada da sociedade pelo 

Estado e poder judiciário, na preocupação por normatizar este tema.  

No Brasil ainda não há uma lei de âmbito federal/nacional sobre o 

combate ao bullying, mas há um projeto de lei que tramita pelo Congresso Nacional - 

Nº 6.481/09 Apresentada em 2009, que dispõe sobre a inclusão de medidas de 

conscientização, prevenção, diagnose e combate ao "bullying" escolar no projeto 

pedagógico elaborado pelas escolas públicas e privadas de educação básica no 

país, e dá outras providências.  Faz-se relevante a menção da mesma, pois esta 

proposta de lei que foi a que mais avançou a respeito do tema. Até a presente data o 

projeto de lei encontra-se aguardando parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC).  

 

3.2.1  AS MEDIDAS LEGAIS PROPOSTAS PELO PODER PÚBLICO 

Diante aos fatos evidenciados surgem questionamentos sobre a 

punição e a criminalização da ação violenta denominada bullying, tornando-se uma 

questão que necessita ser esclarecida sobre as possíveis punições que a lei prevê a 

quem comete esta forma de agressão, tanto para conhecimento sobre o assunto, 

como para servir de respaldo para educadores, pais, e vítimas deste tipo de 

violência.  

Assim, há que se deixar bem claro que nenhuma das leis editadas 

até hoje prevêem penalidade criminal para os bullies, apenas ações educacionais e 

medidas socioeducativas. 

A prática do bullying ofende nitidamente e diretamente os direitos 

fundamentais do ser humano, como a dignidade, liberdade, igualdade, intimidade.  

Não se pode esquecer ainda, que a violência física praticada pelo 

bullie também pode configurar lesão corporal, uma espécie de crime previsto no 
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art.129 do Código Penal Brasileiro. Também o Código Penal brasileiro estabelece 

em seus artigos 138, 139, 140 e 147 respectivamente os crimes de Calúnia, 

Difamação, Injúria e Ameaça (BRASIL, 1940). 

Cumpre esclarecer que a criança e o adolescente não praticam 

crime, mas sim ato infracional, conforme mencionado art.130 do ECA. Então, as 

condutas tipificadas no Código Penal também podem ser praticadas por crianças e 

adolescentes, a diferença será na forma de aplicação da penalidade e configurando-

se apenas como ato infracional.   

As medidas sócio educativas, cujas disposições gerais encontram-se 

previstas nos arts. 112 a 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90) são aplicáveis aos adolescentes que incidirem na prática de atos 

infracionais: 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I – Advertência; 
II – Obrigação de reparar o dano; 
III – Prestação de serviço à Comunidade; 
IV – Liberdade Assistida; 
V – Inserção em regime de semiliberdade; 
VI – Internação em estabelecimento educacional; 
VII – Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI (BRASIL, 1990). 

 

Sendo assim, caso o praticante de bullying for menor de idade 

poderá responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo 

sofrer desde uma advertência até internação em centro de recuperação.  

Desta forma, o Estado toma em resposta ao ato infracional praticado 

pelo adolescentes menor de 18 anos a medida sócio educativa, com o intuito de 

inibir a reincidência do ato, desenvolvida com a finalidade pedagógico-educativa.  

De acordo com o ECA, a aplicação da Medida Sócia Educativa 

também deve respeitar a capacidade do adolescente. Não se trata de uma 

penalização, pois o objetivo e natureza da medida sócio educativa não é punir, mas 

primordialmente ressocializar. 

O Código Civil brasileiro também prevê algumas proteções aos 

direitos fundamentais da pessoa e os meios de reparação às ofensas:  
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Art. 17. 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. 
[...] 
Art. 21. 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. 
[...] 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
[...] 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
[...] 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 
nas mesmas condições; 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão 
dele; 
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos 
onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos 
seus hóspedes, moradores e educandos; 
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do 
crime, até a concorrente quantia (BRASIL, 2002). 

 

Como é possível observar, o artigo 932 estabelece que os pais são 

responsáveis pela reparação civil dos atos praticados por seus filhos. No Brasil já 

houve aplicação da responsabilidade civil dos pais do bullie, vez que juízes 

reconheceram a obrigação de a vítima de bullying ser indenizada monetariamente 

em decorrência do dano moral que lhe foi causado:  

 

Um estudante da 7ª série de um colégio particular de Belo Horizonte 
foi condenado a pagar uma indenização de R$ 8 mil pela prática de 
bullying - atos de violência psicológica e física, intencionais e 
repetidos - contra uma colega de sala. Em decisão publicada hoje, o 
juiz Luiz Artur Rocha Hilário, da 27ª Vara Cível da capital mineira, 
julgou razoável o valor da indenização por danos morais e 
considerou comprovada a existência de bullying contra uma 
adolescente, parte requerente no processo (KATTAH, 2010). 

 

A escola só é responsabilizada se a prática partir do ambiente 

escolar.  
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Já em outro caso, quem foi condenada a arcar com indenização à 

vítima de bullying e à sua família, foi a escola por razão de sua omissão,pois de 

acordo com entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na ausência dos 

pais, cabe à instituição o dever de manter a integridade física e psíquica dos alunos: 

 

A escola alegou ter tomado todas as medidas pedagógicas 
necessárias. Porém, na época, não entendeu ser conveniente o 
afastamento dos alunos que praticavam as agressões. As crianças 
passaram a ser acompanhadas por psicólogos e seus pais foram 
chamados ao colégio. Documentos anexados ao processo 
comprovam reclamações formuladas pelos pais da garota e de 
outros alunos, que também sofriam o bullying. A 13ª Câmara Cível 
do TJ considerou que o dano moral à menina ficou comprovado e a 
responsabilidade é da escola, pois, na ausência dos pais, a 
instituição tem o dever de manter a integridade física e psíquica de 
seus alunos (LOPES, 2011). 

 

Na especificidade do bullying escolar também é necessário uma 

sanção para coibir a sua prática. É possível verificar que a prática do bullying ofende 

direitos básicos do ser humano, sendo passível de ser penalizado, ainda que o bullie 

seja menor de idade. Destarte, em que pese ainda não existir uma lei de âmbito 

nacional que trate do bullying, vários Estados têm dado importância ao tema 

buscando a normatização do ato, para que se possam estabelecer  medidas de 

combate e prevenção.  

Assim como procede Zaine, Reis e Padovani (2010, p. 381): 

Contudo, acreditamos que o bullying precise ser diretamente tratado 
pelos órgãos institucionais relacionados à educação, seja ela a 
educação formal representada pelas escolas, seja a educação 
prevista pelas instituições responsáveis pela aplicação das medidas 
socioeducativas.  

 

Na especificidade do bullying escolar também é necessário uma 

sanção para coibir a sua prática. É possível verificar que a prática do bullying ofende 

direitos básicos do ser humano, sendo passível de ser penalizado, ainda que o bullie 

seja menor de idade.  Mesmo que não tenha uma lei de âmbito nacional que trate do 

bullying, vários estados têm dado importância ao tema buscando a normatização do 

ato, para que se possam estabelecer  medidas de combate e prevenção 

Apesar da Lei ou Projeto de Lei, não garantir avidamente seu 

cumprimento, é uma maneira com que a sociedade utiliza para se respaldar 

diretamente para resolução do conflito. A regulação do bullying é fundamental, 
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especialmente para a sua caracterização. Assim a lei vem a fim de normatizar as 

condutas não aceitas dentro da sociedade. 

Sabe-se que existe uma limitação na atuação total da escola nas 

políticas de combate ao bullying, nesses casos, entende-se que chamar outras 

instituições como a família, comunidade e até o Estado é fundamental. As 

instituições tem o papel de proporcionar a ressocialização dos envolvidos na prática 

de bullying, afastando-se  de medidas de criminalização e exclusão para 

proporcionar o bem estar e convívio com seus pares.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto da educação do século XXI a violência, entendendo o 

bullying como uma vertente desta violência, assola toda a sociedade. A escola tem 

sido um dos lugares de manifestação, atingindo todos os envolvidos no processo 

educacional, de maneira direta aos alunos, funcionários e professores e de maneira 

indireta aos familiares e a toda a comunidade que vive em seu entorno. 

Os estudos e pesquisas a respeito do tema têm contribuído para 

desmistificar a idéia veiculada pela mídia que generaliza o fenômeno bullying 

desvinculando-o do contexto social, cultural, político e econômico em que se pratica. 

Faz-se então necessário que a escola esteja em constante estudo a 

respeito da violência escolar e especificamente  uma de suas facetas, o bullying. 

Sendo de fundamental importância para a formação do pedagogo e dos demais 

envolvidos no processo educacional a apropriação dos conceitos de bullying, assim 

como a caracterização de cada personagem que o compõe.  

Desta forma, o profissional estará apto a diferenciar a ação de 

bullying, dos demais atos entre pares, para aluir-se das informações midiáticas. 

Relacionando os estudos, conceitos e debates realizados a uma nova postura 

pedagógica diante o tema. 

É indispensável que a sociedade de modo geral, escola e seus 

integrantes tome ciência da base legal que vem sendo implementada no país. A 

pesquisa realizada contribuiu para a construção de um quadro geral das ações que 

poder público estadual vem propondo ao tema bullying, editando e sancionando Leis 

e Projetos de Leis com o intuito de prevenir e de enfrentar o problema. 

A análise das ementas dos projetos e leis, presentes na tabela 

registrada no apêndice, demonstrou um direcionamento das medidas às unidades 

escolares, apontou para a necessidade de criação de uma equipe multidisciplinar, 

com a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para a promoção de 

atividades informativas, de orientação, prevenção e diagnose do fenômeno. Do 

mesmo modo que a necessidade da discussão no Conselho escolar para tratar do 

tema e a formulação de normas internas,  com o consenso entre comunidade, pais e 

alunos, na orientação e definição de medidas educativas que tratem da violência, do 

bullying, no projeto pedagógico.  
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Sendo assim a participação e o envolvimento dos pais e da 

comunidade na elaboração do regimento escolar poderá contribuir para a definição 

de medidas educativas para os casos de bullying. 

Ressalta-se que não é apenas papel da educação sanar todas as 

mazelas da violência na sociedade, mas a educação tem papel fundamental para 

formar alunos, professores, pais, enfim, à serem sujeitos   tolerantes de que tanto a 

sociedade contemporânea necessita. 

Por se tratar de um assunto contemporâneo, o objeto de estudo se 

caracteriza como um material rico a ser explorado e aprofundado em futuras 

pesquisas, que preze em obter diagnósticos através de uma pesquisa de campo que 

permita identificar a respeito da aplicação das medidas previstas em lei e em 

projetos de lei os, como as escolas tem lidado e se adaptado de acordo com essas 

solicitações, assim o impacto das medidas  socioeducativas para a ressocialização. 
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Apêndice A 

Mapeamento dos Projetos de Lei e Leis Estaduais sobre Bullying 

ESTADO AUTOR EMENTA PROJETO LEI DATA 

 
Acre 

 
Manoel Moraes 

Programa de Combate ao 
"bullying", nas escolas públicas 
e privadas - Caberá à unidade 
escolar, a criação de uma 
equipe multidisciplinar, com a 
participação de docentes, 
alunos, pais e voluntários, para 
a promoção de atividades 
informativas, de orientação, 
prevenção e sanção interna. 

 
13/2011 

 
______ 

 
27/04/2011 

Alagoas 
Ronaldo 
Medeiros 

Alagoas passa a ter no seu 
calendário oficial, o dia 7 de abril 
como a data de combate ao 
bullying nas escolas públicas do 
Estado. 

7.269 
 
______ 

29/07/2011 

Amapá 
Deputado Leury 
Farias 

Caberá à unidade escolar, a 
criação de uma equipe 
multidisciplinar, com a 
participação de docentes, 
alunos, pais e voluntários, para 
a promoção de atividades 
informativas, de orientação, 
prevenção e sanção interna. 

1.527 ______ 29/12/2010 

Amazonas 
Therezinha 
Ruiz. 

Campanha Permanente de 
Combate ao Bullying”, de ação 
interdisciplinar e de participação 
comunitária, nas escolas 
públicas e privadas no Estado 
do Amazonas. 

115 ______ 06/07/2010 

Bahia 

Deputado 

Sidelvan 

Nóbrega 

 

Dispõe sobre a inclusão de 

medidas de conscientização, 

prevenção e combate ao 

assédio escolar, "bullying", no 

projeto pedagógico elaborado 

pelas escolas públicas de 

educação  básica do Estado da 

Bahia e dá outras providências. 

 

19.244 ______ 14/06/2011 

Ceará Patrícia Saboya 

Torna obrigatória a exibição de 
filme publicitário esclarecendo 
as conseqüências do “Bullying” 
nos cinemas e escolas públicas 
do Estado do Ceará. 

218 ______ 24/08/2011 

Distrito 
Federal 

Cristiano Araujo 

Dispõe sobre a instituição da 
política de combate ao bullying 
nas escolas públicas e privadas 
do Distrito Federal. 

156  ______ 16/02/11 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ac/mapaac.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/al/mapaal.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ap/mapaap.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/am/mapaam.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ba/mapaba.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ce/mapace.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/go/mapago.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/go/mapago.html
http://www.cl.df.gov.br/Legislacao/carregaTexto-40274%21TextoRedacaoInicial%21carregar.action


45 

 

 

 

Espírito 
Santo 

Lúcia Dornellas 

Dispõe sobre a inclusão de 
medidas de conscientização, 
prevenção e combate ao 
“bullying” escolar no projeto 
pedagógico elaborado pelas 
escolas públicas estaduais 
e dá outras providências 

98  ______ 24/05/2011 

Goiás 
ALCIDES 
RODRIGUES 
FILHO 

Dispõe sobre a inclusão de 
medidas de conscientização, 
prevenção, diagnose e combate 
ao “bullying” escolar no projeto 
pedagógico elaborado pelas 
escolas públicas e privadas de 
Educação Básica do Estado de 
Goiás, e dá outras providências. 

______ 17.151 16/09/2010 

Maranhão Eliziane Gama 

Dispõe sobre a inclusão de 
medidas de conscientização e 
enfrentamento ao bullying no 
projeto pedagógico das escolas 
públicas e particulares no 
estado. 

______ 9.297 17/11/2010 

Mato 
Grosso 

José Riva 

 Dispõe sobre a inclusão de 
medidas de conscientização, 
prevenção, diagnose e combate 
ao "bullying" escolar no projeto 
pedagógico elaborado pelas 
escolas públicas e privadas em 
todo o território mato-grossense, 
e dá outras providências. 

101 _____ 2011 

Mato 
Grosso do 
Sul 

JERSON 
DOMINGOS 

Dispõe sobre o Programa de 
inclusão de medidas de 
conscientização, prevenção e 
combate ao bullying escolar 
no projeto pedagógico elaborado 
pelas Instituições de Ensino e dá 
outras providência. 
 

______ 3.887 06/05/2010 

Minas 
Gerais 

Gilberto 
Abramo 

As escolas públicas da 
educação básica no Estado de 
Minas Gerais deverão incluir em 
seu projeto pedagógico medidas 
de conscientização, prevenção e 
combate ao "bullying" escolar 

______ 644 13/05/2011 

Pará Nadir Neves 

Escolas deverão manter o 
histórico das ocorrências de 
bullying em suas dependências 
devidamente atualizado e enviar 
relatório ao órgão municipal 
competente. Fica a cargo das 
escolas a criação de uma equipe 
multidisciplinar, com a 
participação de docentes, 
alunos, pais e voluntários, para 
a promoção de atividades 
informativas, de orientação e 
prevenção. 

______ 8.807 26/04/2011 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/es/mapaes.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/es/mapaes.html
http://www.slideshare.net/luciadornellas
http://www.slideshare.net/luciadornellas/pl-n-156-2011-combate-agreo-de-crianas-e-adolescentes
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/go/mapago.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ma/mapama.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/mt/mapamt.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/mt/mapamt.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ms/mapams.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ms/mapams.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ms/mapams.html
http://www.rootsweb.com/~brawgw/mg/mainmg.html
http://www.rootsweb.com/~brawgw/mg/mainmg.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/pa/mapapa.html
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Paraíba 
Cássio Cunha 
Lima 

Fica o Poder Executivo 
autorizado a instituir o programa 
de combate ao bullying, de ação 
interdisciplinar e de participação 
comunitária, nas escolas 
públicas e privadas, no Estado 
da Paraíba. 

8.538 _____ 07/05/2008 

Paraná 
Evandro Jr. / 

Professor 
Lemos 

Fica o Poder Executivo 
autorizado a instituir o Programa 
de Combate ao Bullying, de 
ação interdisciplinar e de 
participação comunitária, nas 
escolas públicas e privadas, no 
estado do Paraná. 

460 ____ 30/05/2011 

Pernambuco Alberto Feitosa 

Dispõe sobre a inclusão de 
medidas de conscientização, 
prevenção, diagnose e combate 
ao bullying escolar no projeto 
pedagógico elaborado pelas 
escolas públicas e privadas de 
educação básica do Estado de 
Pernambuco, e dá outras 
providências. 

______ 13.995 22/12/2009 

Piauí Wilson Martins 

Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura prestará 
apoio às instituições de ensino 
estaduais, além de firmar 
convênios e parcerias com 
órgãos públicos e privados, 
Organizações Não 
Governamentais, contando com 
apoio da sociedade civil, 
entidades e especialistas no 
assunto. 

______ 6.076 31/05/2011 

Rio de 
Janeiro 

Chiquinho Da 
Mangueira 

Fica criado o Programa de 
Prevenção e Conscientização do 
Assédio Moral e Violência nas 
escolas públicas e privadas do 
Estado do Rio de Janeiro. 

______ 6.084 22/11/2011 

Rio Grande 
do Norte 

______ VETADO ______ _____ _____________ 

Rio Grande 
do Sul 

Adroaldo 
Loureiro 

Dispõe sobre o combate da 
prática de “bullying” 
por instituições de ensino e de 
educação infantil, 
públicas ou privadas, com ou 
sem fins 
lucrativos. 

______ 13.474 28/06/2010 

Rondônia 
Professor 
Dantas 

Dispõe sobre a criação do Dia 
de Combate ao Bullying no 
âmbito do Estado de Rondônia 

______ 2.590 28/10/2011 

Rorâima Fora do ar     

http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/pb/mapapb.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/parana.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/pe/mapape.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/pi/mapapi.html
http://www.omelhordopiaui.com.br/2011/06/sancionada-lei-de-enfrentamento-ao.html
http://www.rootsweb.com/~brawgw/rj/mainrj.html
http://www.rootsweb.com/~brawgw/rj/mainrj.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/riognorte.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/riognorte.html
http://www.rootsweb.com/~brawgw/rs/mainrs.html
http://www.rootsweb.com/~brawgw/rs/mainrs.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/ro/maparo.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/rr/maparr.html
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Santa 
Catarina 

Joares 
Ponticelli 

Fica o Poder Executivo 
autorizado a instituir o Programa 
de Combate ao Bullying, de 
ação interdisciplinar e de 
participação comunitária, nas 
escolas públicas e privadas, no 
estado de Santa Catarina. 

______ 14.651 12/01/2009 

São Paulo 

Paulo 
Alexandre 
Barbosa 

 
 Fica o Poder Executivo 
autorizado a instituir o Programa 
de Combate ao Bullying, de 
ação interdisciplinar e de 
participação comunitária, nas 
escolas públicas e privadas do 
Estado de São Paulo.  

 
 350 

_____ 18/04/2007 

Sergipe 

Marcelo Déda 
Chagas 

Dispõe sobre o combate da 
prática de "bullying" por 
instituições de ensino e de 
educação, públicas ou privadas, 
com ou sem fins lucrativos e dá 
providências correlatas. 

______ 7.055 17/12/2010 

Tocantins 
_____________ __________________________ _____________ _____ _____________ 

 

 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/catarina.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/catarina.html
http://www.rootsweb.com/~brasp/index.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/se/mapase.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/to/mapato.html
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Anexo A  

Projeto de Lei nº 5369/2009 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Projeto de Lei nº /2009 

(Do Sr. Vieira da Cunha – PDT/RS) 

Institui o Programa de Combate ao “Bullying”. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate ao “Bullying” em todo o território nacional, 
vinculado ao Ministério da Educação, que expedirá as normas e procedimentos necessários 
a sua execução, observadas as diretrizes prescritas na presente Lei.  

Parágrafo único. No contexto da presente Lei, “bullying” é considerado 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. 

Art. 2º Caracteriza-se o “bullying” quando há violência física ou psicológica em atos de 
intimidação, humilhação e/ou discriminação, e ainda: 

a) ataques físicos; 

b) insultos pessoais; 

c) comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 

d) ameaças por quaisquer meios; 

e) grafitagem depreciativas; 

f) expressões preconceituosas; 

g) isolamento social consciente e premeditado; 

h) pilhérias. 

§ Único - O “Cyberbullying”, uso de instrumentos da WEB, como Orkut e outros, para 
depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios 
de constrangimento psicossocial, caracteriza-se também como “bullying”. 

Art. 3º O “bullying” pode ser classificado, conforme as ações praticadas: 

a) verbal: insultos, xingamentos e apelidos pejorativos; 

b) moral: difamação, calúnia, disseminação de rumores; 

c) sexual: assédio, indução e/ou abuso; 

d) social: ignorar, isolar e excluir; 

e) psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear 
e infernizar; 

f) físico: socar, chutar, bater; 

g) material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 
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h) 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. 

Art. 4º Constituem objetivos do presente Programa: 

a) prevenir e combater a prática de “bullying” em toda a sociedade; 

b) capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de 
discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 

c) implementação e disseminação de campanhas de educação, conscientização e 
informação; 

d) instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da 
identificação de vítimas e agressores; 

e) assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e agressores; 

f) integrar os meios de comunicação de massas com as escolas e a sociedade, como forma 
de identificação e conscientização do problema e a forma de preveni-lo e combatê-lo; 

g) promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de 
uma cultura de paz e tolerância mútua; 

h) evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e 
instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e mudança de 
comportamento hostil. 

Art. 5º Os Municípios e Estados deverão apresentar relatórios bimestrais das ocorrências 
em suas unidades, das providências tomadas e dos resultados obtidos, enviando-os ao 
Ministério da Educação. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias.  

Art. 7º Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a 
implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa instituído por 
esta lei. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor no prazo de noventa dias a partir data da sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

A presente propositura objetiva instituir o Programa de Combate ao “Bullying”, no âmbito do 
Ministério da Educação, visando a identificar as crianças vítimas de “bullying” nas escolas e 
na sociedade, bem como criar mecanismos que permitam evitá-lo. 

A expressão “bullying” tem sua origem no idioma inglês, e deriva de “bully”, isto é, valentão, 
brigão, arruaceiro, sem similar em nossa língua pátria. Sua definição, no contexto da 
presente proposição, se evidencia pelo desejo consciente e deliberado que um indivíduo ou 
grupo tem em maltratar, reiteradamente, outra(s) pessoa(s) ou colocála(s) sob permanente 
tensão, impondo-lhe(s) sofrimento físico ou psicológico. 

Tem-se em pesquisas mundiais estimativas que sugerem que mais de 350 milhões de 
crianças são vítimas desse tipo de violência, sendo que aproximadamente um milhão de 
crianças por dia passam por situações de violência em escolas em todo o mundo. Este é o 
resultado da pesquisa conduzida pela www.plan.org.br, organização não governamental de 
desenvolvimento centrado na criança e no adolescente, que está engajada na campanha 
“Aprender Sem Medo”, lançada em vários países com o objetivo de promover um esforço 
global para acabar com a violência nas escolas. 

A mesma pesquisa indica que esse tipo de violência afeta não somente a personalidade, a 
saúde física e mental das vítimas, mas também tem repercussões marcantes nas famílias, 
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na comunidade e na própria economia nacional. Para melhor ilustrar, dados coletados por 
essa pesquisa, em 66 países, apontam para indicadores comuns, como: 

· meninas sofrem mais com a violências sexual; 

· meninos são mais atingidos pelo castigo corporal; 

· as vítimas têm maior tendência ao suicídio. 

São numerosos os indicadores que, de tão estarrecedores, tem provocado uma crescente 
preocupação de governos na tomada de decisões visando a implementação de políticas 
públicas efetivas para acabar com essas formas de violência, a começar por programas nas 
escolas, local de predominância das práticas do “bullying”. 

No Brasil são várias as proposições tendo por objeto a presente pretensão legislativa, 
todavia estas acontecem no âmbito dos Municípios e Estados, impondo-se, então, uma 
legislação federal de alcance nacional. 

Ao vincular o Programa ao Ministério da Educação ressalta a proposta o seu caráter 
preventivo e educacional, antes de qualquer objetivo punitivo, constituindo-se, este, o último 
recurso à serviço da sociedade. 

Ademais, as possibilidades de punição já encontra amparo na legislação pátria, sobretudo 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, entre as previsões, contempla as medidas 
socioeducativas. 

Ainda encontra-se à disposição das vítimas a possibilidade de registro de ocorrência, e, se 
pertinente, a instauração de ação, além de outros instrumentos judiciais para responsabilizar 
os agressores e, também, os estabelecimentos - educacionais ou não - por omissão ou 
negligência no trato das ações que caracterizam o “bullying”. 

A pretensão maior da presente proposição legislativa é de conscientizar a sociedade para o 
problema e, assim, evitá-lo. Mais que isso, sustar o crescente êxodo escolar das crianças 
vítimas de “bullying”, e, futuramente, de todo o processo de estresse, ansiedade, depressão 
e outros efeitos colaterais, como dependência do álcool, drogas e forte propensão ao 
suicídio, que acompanharão essas crianças e adolescentes em sua vida adulta. 

De se ressaltar, outrossim, que a prática costumeira do “bullying” vitimiza, também, o 
agressor, já que a rotina do “bullying” enseja a sua permanência em um ciclo de violência, 
levando-o a condenações criminais. 

Observe-se, ainda, que não raramente vítimas de “bullying” convertem-se em agressores 
em episódios de massacres em escolas, tendo como alvo colegas e professores, numa 
evidente transferência de raiva e ódio contra seus algozes e contra a própria instituição, que, 
por não identificar ou mesmo se omitir, causaram-lhes dor e/ou constrangimento. 

Registro, por fim, a iniciativa do Vereador Mauro Zacher (PDT) que, ao propor projeto 
semelhante na Câmara Municipal de Porto Alegre, inspirou este legislador. 

Com as considerações supra, esperamos merecer dos nobres Pares o imprescindível apoio 
à presente propositura. 

Sala das Sessões, 04 de junho de 2009. 

Deputado VIEIRA DA CUNHA - PDT/RS 

 

 

 


