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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza escolheu o tema bullying para apresentar nesta 18ª 

edição do Projeto #BibliotecaIndica. O presente trabalho tem por objetivo trazer conhecimento, reflexões e 

conscientização acerca do assunto a fim de prevenir e combater essa prática tão cruel imposta às vítimas. 

O que significa bullying? A palavra bullying tem origem na língua inglesa e contém o radical bully, que 

significa valentão. O sufixo -ing (acrescido ao prefixo bully-) denota continuidade, constância, o que nos ajuda 

a entender com maior precisão o significado do termo referido. 

Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, 

humilhação ou discriminação, apelidos vexatórios e sistematicamente utilizados, exposição da vítima por 

suas características físicas ou psicológicas, expressões preconceituosas, xingamentos e agressão física, de 

uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. Acontece em diversos ambientes, como na escola, no trabalho 

ou no nosso dia a dia. Os insultos ou ameaças ocorrem verbalmente (apelidos maldosos e xingamentos), 

fisicamente (tapas, beliscões e xingamentos), sexualmente (assédios e abusos), moralmente (intimidações, 

ameaças e fofocas), podem ser por meio pessoal, virtual ou por quaisquer meios. Infelizmente, no ambiente 

escolar, foco deste trabalho,  torna-se uma prática muito comum que pode causar danos psicológicos sérios 

às vítimas.  

Atualmente, o Brasil conta com uma  legislação específica  para o combate da prática do Bullying.  Em  2015,  
no dia 6 de novembro, foi sancionada pela então presidente Dilma Roussef a Lei 13.185, que entrou em vigor 
em fevereiro de 2016, a qual institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying), a mesma 
recomenda promover medidas de conscientização, diálogo e prevenção ao combate à violência e à 
intimidação sistemática (bullying). 
Em 2018, no dia 14  de maio, foi sancionada a Lei nº 13.663, que 
Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir os seguintes incisos:  “IX - promover 
medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a 
intimidação sistemática ( bullying ), no âmbito das escolas;  X - estabelecer ações destinadas a promover a 
cultura de paz nas escolas.”  
Lamentavelmente, o bullying é uma realidade nas escolas, cabe aos educadores com o apoio de toda 
comunidade escolar, o desafio de implementar ações voltadas à conscientização ao combate do bullying a 
fim de promover um ambiente harmonioso, de respeito e paz  entre as pessoas. 
 

Fonte: 

 https://www.lendo.org/bullying-escolar/ 

https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao/bullying.htm#:~:text=Bullying%20%C3%A9%20uma%20pr%C3%A1ti
ca%20sistem%C3%A1tica,ou%20grupo%20contra%20um%20indiv%C3%ADduo. 
 
http://www.sesmt.com.br/Artigo/bullying-nao-e-legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lendo.org/bullying-escolar/
https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao/bullying.htm#:~:text=Bullying%20%C3%A9%20uma%20pr%C3%A1tica%20sistem%C3%A1tica,ou%20grupo%20contra%20um%20indiv%C3%ADduo
https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao/bullying.htm#:~:text=Bullying%20%C3%A9%20uma%20pr%C3%A1tica%20sistem%C3%A1tica,ou%20grupo%20contra%20um%20indiv%C3%ADduo
http://www.sesmt.com.br/Artigo/bullying-nao-e-legal
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 Vamos conversar sobre bullying e ao cyberbullying

 

Cartilha produzida pelo Poder Legislativo para ajudar pais, 
responsáveis, professores/as no combate ao bullying e ao 
cyberbullying. Esses fenômenos são tipos de violência que, se não 
combatidos, poderão trazer sofrimento profundo a quem com 
eles se envolve. Espera-se contribuir para que crianças, 
adolescentes, jovens, adultos de todo o Brasil possa encontrar 
nas perguntas e nas respostas aqui apresentadas as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
diferenças entre o que é coerente e o que é incoerente. Desse 
modo, saberão discernir como pensar, sentir e agir diante de 
violências terríveis que infelizmente acometem, na maioria dos 
casos, nossas crianças e adolescentes.  
 

   PDF: http://www.crianca.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Vamos-Conversar-Sobre-Bullying2.pdf 
 

 
 

 
 

 
2) BULLYING   NÃO É BRINCADEIRA: Manual prático para professores (as) e estudantes sobre 

enfrentamento ao bullying escolar e construção de uma cultura de paz 

 

 
Manual prático sobre enfrentamento ao bullying e construção 
de uma cultura de paz nas escolas e comunidade. Apresenta aos 
professores e professoras, pais, mães, educadores e 
educadoras sociais e outros profissionais da educação, 
orientações e estratégias para que, organizando-se em grupos, 
possam abordar o bullying, contribuindo para que estudantes 
possam ter escolas livres da violência. 
Fonte: Plan International Brasil. Projeto “Educar para a Paz” 

 
PDF: https://cdn.plan.org.br/wp-content/uploads/2019/03/manual_bullying_sem.compressed.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crianca.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Vamos-Conversar-Sobre-Bullying2.pdf
https://cdn.plan.org.br/wp-content/uploads/2019/03/manual_bullying_sem.compressed.pdf
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ REÚNE E DISPONIBILIZA PUBLICAÇÕES SOBRE 
BULLYING  

http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1756.html 
 
 
 
 

 

 

 
Essa cartilha do Projeto orelhinha tem o objetivo de compartilhar 
informações no combate ao bullying e ajudar pessoas que já sofrem 
com o problema, ajudando no resgate da sua autoestima.   
Projeto Orelhinha - Uma iniciativa contra o bullying. 
Viabiliza cirurgias .  
Fonte: Projeto Orelhinha] 

PDF: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/xtras/projeto_orelhinha_2014.pdf 

 
 
 
 

 

Esta publicação tem o objetivo de refletir sobre o fenômeno bullying, 
considerando suas facetas e consequências (psicológicas, pedagógicas 
ou jurídicas). 
 
Fonte: [Fonte: MPPB - Ministério Público do Estado da Paraíba] 

PDF: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/educacao/cartilha_bullying_mppb.pdf 
 
 
 

 

 

Cartilha aborda a prática e o combate do  bullying no contexto 
escolar.  

Campanha de combate ao bullying do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais. 

PDF: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/educacao/cartilha_campanha_contra_o_bullying_mpmg.pdf 

http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1756.html
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/xtras/projeto_orelhinha_2014.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/xtras/projeto_orelhinha_2014.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/2015/08/12103,37/
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/xtras/projeto_orelhinha_2014.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/educacao/cartilha_bullying_mppb.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/educacao/cartilha_campanha_contra_o_bullying_mpmg.pdf
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Aborda sobre os excessos de brincadeiras entre colegas na escola, 
brincadeiras sem graça, aquelas tidas por muitos como situações típicas 
da idade, mas que mostram ter uma face cruel paras as vítimas das 
ofensas. Apresenta formas de prevenção.  
Realização: MPSP - Ministério Público do Estado de São Paulo 
Apoio: APMP - Associação Paulista do Ministério Público 

Link: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/bullying.pdf 
 
 

 

 

 Apresenta formas para ajudar pais e educadores a prevenir e enfrentar 
a  violência física ou psicológica contra pessoa incapaz de se defender 
do Bullying e como lidar com esse fenômeno na comunidade e na escola, 
que prejudica e interfere na formação de milhares de crianças e 
adolescentes no mundo todo. 
Cartilha 2010 – Projeto Justiça nas Escolas 
Realização: CNJ e Complexo Educacional FMU - Autora: Ana Beatriz 
Barbosa Silva 
Fonte: CNJ - Conselho Nacional de Justiça 

Link: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/cnj/cartilha_bullying.pdf 

 
  
 

 

Na forma de gibi aborda a prática do Bullying e a prevenção.  
Iniciativa: Ministério Público de Estado de Santa Catarina - MPSC 
(Gibi) 
 
 
 

LINK:  
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/mpsc/gibi_bullying.pdf 

 

 
 

 

 
August Pullman, o Auggie, nasceu com uma síndrome genética cuja 
sequela é uma severa deformidade facial, que lhe impôs diversas 
cirurgias e complicações médicas. Por isso ele nunca frequentou uma 
escola de verdade... até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um 
aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a 
começar o quinto ano em um colégio particular de Nova York, Auggie 
tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de que, 
apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. 
Narrado da perspectiva de Auggie e também de seus familiares e amigos, 
com momentos comoventes e outros 
descontraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que um 
menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, 
amigos e comunidade - um impacto forte, comovente e, sem dúvida 
nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de 
leitor. – A Biblioteca do CH2 possui a obra, disponível para empréstimo, após 

o isolamento social. 
Link do vídeo (resenha): https://www.youtube.com/watch?v=ErpZby11cFw 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/bullying.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/cnj/cartilha_bullying.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/mpsc/gibi_bullying.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/mpsc/gibi_bullying.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/mpsc/gibi_bullying.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ErpZby11cFw
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LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 
Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). 

Link:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm 

 
◊◊◊ 

 
LEI Nº 13.277, DE 29 DE ABRIL DE 2016.  

Institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. 
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13277.htm 

 
◊◊◊ 

 
LEI Nº 13.663, DE 14 DE MAIO DE 2018. 

Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de medidas de 
conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz 

entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Lei/L13663.htm#:~:text=Altera%20o%20art.,incumb%C3%AAncias%20dos%20estabelecimentos%20de%
20ensino. 
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