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INTRODUÇÃO

a violência tem sido diversificada e aumentada de 
forma estarrecedora no mundo todo. a falta de amor, de 
sensibilidade, de ética, de exercício da cidadania, enfim, 
o desrespeito e a falta do desejo de querer para os outros 
aquilo que queremos para nós são causas maiores para 
a ausência da paz.

Preocupados com isso, apresentamos a obra Bullying 
e Cyberbullying, que é um convite à reflexão e a um olhar 
panorâmico sobre a sociedade como um todo e, princi-
palmente, sobre o segmento escola.

nesta obra, procuramos elucidar os fenômenos 
bullying/cyberbullying, conceituando, trazendo os tipos 
de ações e de personagens, onde ocorre, suas causas e 
consequências, bem como estratégias para prevenção e 
intervenção de educadores e pais, com o objetivo de re-
duzir e até erradicar esse tipo de violência.

não temos a pretensão de apresentar fórmulas para a 
solução desse grave problema, mas queremos conscienti-
zar todos, principalmente educadores e pais, apresentan-
do caminhos pelos quais podemos seguir, contribuindo 
individual e/ou coletivamente para o fim dessa pandemia.



Parte A
BULLyING:	AgRESSõES	PRESEnCIAIS

“Bons	educadores	informam	e	preparam	para	o	trabalho.	
Educadores	excelentes	formam	e	preparam	para	a	vida.”	
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Capítulo I

CONCEITUAÇÃO

Vamos iniciar nosso diálogo perguntando sobre três 
pessoas, consideradas públicas, que são celebridades do 
futebol. Você conhece o alexandre Rodrigues da silva, 
o Paulo Henrique Chagas de Lima e a Miraildes Maciel 
Mota? Pode ser que você os conheça, mas, com certeza, 
com esses nomes, a maioria das pessoas não sabe quem 
são. e se tivéssemos perguntado se você conhece o Pato, 
o Ganso e a Formiga? aí, sim! é muito provável que res-
ponderia: dois jogadores da seleção brasileira de futebol 
masculino e uma jogadora da seleção brasileira de fute-
bol feminino.

além desses atletas citados, há outros apelidados; 
aqui vamos citar o Dentinho, outro famoso jogador de 
futebol cujo apelido refere-se a uma característica físi-
ca. ao sair do anonimato para o estrelato, alguém pro-
pôs chamá-lo pelo nome de registro, Bruno, mas ele não 
aceitou, preferindo continuar sendo o Dentinho.

Mas chamar uma pessoa com um apelido que seja 
nome de animal ou alguma referência a uma característica 
física não é bullying? depende! é preciso considerar uma 
série de circunstâncias. a intenção de quem assim cha-
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ma é agredir, zoar, menosprezar, causar sofrimento? isso 
é feito repetidas vezes? e quem é tratado assim sente-se 
vítima? sofre com isso? no caso dos atletas citados, eles 
aceitam que os apelidos sejam escritos nas camisas com 
as quais jogam e assim assinam quando dão autógrafos.

Vejamos a história a seguir, adaptada da realidade. 
escrita com a troca do nome do verdadeiro personagem:

Caio, treze anos de idade, estudava no ensino fun-
damental e, por motivo de força maior, ausentou-se das 
aulas por um mês. Quando retornou, notou que havia 
um novo colega na turma. era um menino baixinho, de 
pernas curtas e tortas. 

Caio, cujo pai era educador e trabalhava com pro-
jetos antibullying, ao ver os demais alunos chamando 
aquele menino de Tatu, lembrou-se dos ensinamentos de 
casa, foi ao garoto novato e disse:

– oi! Como é seu nome?
– Tatu! – o menino respondeu.
surpreso, Caio disse:
– não! estou perguntando o seu nome, para quando 

eu quiser lhe chamar.
– Tatu! – o garoto insistiu. – Pode me chamar de Tatu.
Caio passou a chamá-lo de Tatu.
nos exemplos dados e na história citada, não há uso 

de apelidos com intenção de constranger, tampouco es-
tes causam sofrimento às pessoas apelidadas, que sequer 
podem ser tidas como vítimas. Portanto, não é bullying, 
como também não o são: ato de violência pontual, bri-
gas ocasionais, brincadeiras de mau gosto, brincadeiras 
próprias da idade, brincadeiras sem intenção de magoar, 
insulto ocasional e troca de ofensas no calor de uma dis-
cussão.
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se houve uma briga na escola ou nas suas proximi-
dades por quaisquer desentendimentos entre alunos, 
não fica caracterizado o bullying. o próprio trote uni-
versitário violento, que muitas vezes é estimulado por 
veteranos que foram bullies quando estudavam no en-
sino Fundamental e/ou ensino Médio, também não é 
bullying, embora seja um tipo de violência e mereça pre-
venção e combate.

Vamos a outra história adaptada da realidade, escri-
ta com um nome de personagem fictício.

Márcia era uma menina aparentemente feliz. seus 
pais eram divorciados, e ela morava com a mãe, a avó e o 
tio, cercada de muito conforto material e de bastante ca-
rinho. o pai, embora não estivesse com ela diariamente, 
visitava-a com regularidade e dava-lhe muita atenção e 
amor. aos seis anos de idade, Márcia estudava em uma es-
cola de educação infantil, onde foi apelidada de Formiga.

 Uma menina mais alta e mais forte convenceu ou-
tros coleguinhas, meninos e meninas, que passaram a 
chamá-la de Formiga frequentemente, em tom pejora-
tivo, com a intenção de magoá-la. não satisfeitos com 
o que faziam, passaram a hostilizá-la de outras formas 
também: chutavam sua mochila quando a viam no chão 
da sala de aula; tiravam seus lápis do estojo e quebravam 
as pontas, sem ela ver; empurravam-na quando estavam 
na fila de entrada, do recreio e de saída; jogavam-lhe ca-
roços de laranja na hora do recreio; jogavam areia nela 
quando iam brincar no tanque de areia e ninguém a es-
colhia para brincadeiras em grupo. Márcia era, verda-
deiramente, excluída. se alguém demonstrasse vontade 
de escolhê-la para as brincadeiras, era, em seguida, ame-
açado pela menina alta e forte, e por suas amigas.
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Uma vez houve uma festa na sala de aula e todos 
da classe foram dispensados da obrigatoriedade de usar 
uniforme. as meninas combinaram que viriam, todas, 
de vestido cor de rosa, porém não avisaram Márcia. as-
sim o fizeram. na confraternização, só Márcia estava de 
roupa de cor diferente. até alguns daqueles que costu-
meiramente não a hostilizavam perceberam e gostaram 
do que aconteceu.

no aniversário da agressora, a família resolveu pro-
mover uma festa num buffet. a menina “líder”, aniversa-
riante, entregou o convite para a professora e para todos 
os colegas da sala de aula, exceto para Márcia. nesse dia, 
Márcia não suportou mais o próprio silêncio e chegou à 
sua casa chorando. Contou tudo o que faziam com ela e 
disse que não queria mais ir para aquela escola. numa 
conversa com a mãe, a avó e o tio, Márcia disse que se 
sentia culpada também pelo que estava acontecendo, 
sentia-se merecedora do apelido de Formiga, pois havia 
observado bem seu rosto no espelho e achava que, re-
almente, tinha o formato do rosto parecido com a “ca-
rinha” de uma formiga. a mãe, diante da situação, es-
perou o encerramento do ano letivo e transferiu a filha 
para outra escola.

e aí? isso é bullying? sim! é bullying! Há agentes, 
vítimas e espectadores. o apelido é pejorativo, há agres-
sões intencionais e repetitivas, e não há motivo para 
Márcia ser perseguida.

Como conclusão do que vimos até aqui, podemos 
conceituar: “bullying é um conjunto de ações presen-
ciais, agressivas, intencionais e repetitivas praticadas 
por uma ou mais pessoas contra alguém, sem motivação 
aparente, causando-lhe sofrimento”.
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a palavra bullying, da língua inglesa, é derivada do 
substantivo bully, que significa, nesse contexto, agressor, 
e do verbo to bully, que significa maltratar alguém, prin-
cipalmente quem é mais fraco. em português, a palavra 
que mais se aproxima dessas é o verbo “bulir”, que signi-
fica aborrecer, incomodar. Portanto, por não haver uma 
tradução precisa, usa-se o termo bullying no Brasil, bem 
como em quase todos os outros países preocupados com 
esse tipo de violência.

esse fenômeno, que pode ser classificado em três ti-
pos, é repleto de ações. no próximo capítulo, trataremos 
dos tipos de bullying e dos seus personagens. 


