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RESUMO

 Da diferença entre ações agressivas e ações violentas 
resulta o comportamento agressivo. Há um enorme espaço 
ocupado pela mídia mundial quanto ao bullying, mas quase 
nada se faz para minimizar o problema. As dimensões dife-
renciadas e contextualizadas assumidas pela violência se dão 
de encontro ao fenômeno resultante da complexidade das 
múltiplas determinações. No Brasil, a violência social é concei-
tuada como estrutural ou fundamental associada à desigual-
dade socioeconômica. Estudos apontam que a violência está 
relacionada à desagregação familiar, exclusão social e nível de 
escolaridade. A agressão física é o delito mais frequente entre 
os adolescentes do ensino médio. Os jovens do ensino supe-
rior cometem infrações de trânsito. No bojo dessa discussão, 
crianças e adolescentes são alvos suscetíveis de situações vio-
lentas. A violência contra a criança e o adolescente, mesmo 
repudiada socialmente, é fato cotidiano. O enfrentamento do 
bullying é recente, todavia, a constatação mais evidente é que 
atos de prática do bullying remontam ao início da civilização. 
Não há dúvida, o bullying é um fenômeno escolar, mas sua 
repercussão, bem como sua prática, é cada vez mais comum 
nos estratos sociais. O Legislativo nacional tem-se mostrado 
célere nas propostas, todavia, não tão rápido nas tomadas de 
decisões; circula no Congresso Nacional sete projetos acerca 
do tema bullying, mas nada de conclusivo até o momento. Por 
fim, compreende-se que o bullying é vital à sociedade, uma 
vez que das reações à agressão surgem comportamentos no-
vos e sistematização legislativa, com a devida ação judiciária 
de enfrentamento ao bullying.

Palavras-chave: Bullying; Intimidação vexatória; intimidação; 
moral; Código Penal.

1. INTRODUÇÃO

 Há um clima de medo e insatisfação que assusta o 
mundo, e este fator pode ser o elemento que instiga a crimi-
nalidade e a violência que vemos tocar todos os segmentos da 
sociedade.
 Crianças e adolescentes se tornam focos de preocu-
pação de educadores e famílias, justamente por conviveram 
sem uma sociedade em transformação, cujos valores se tornam 
instáveis e, não raro, a duração desses valores nem é percep-
tível. A agressividade, que é inerente da natureza afetiva do 
homem, quando reprimida, provavelmente irá se manifestar 
como violência. Sendo difícil reconhecer a diferença entre 
ações agressivas e ações violentaso que leva ao circulo vicioso 
da repressão aos alunos, e estes por acúmulo desta repressão 
passam a ter comportamentos ainda mais agressivos, partici-
pando conjuntamente alunos e professores. Cremos caber aqui 
o questionamento: que oportunidades são oferecidas às crian-
ças e adolescentes ensinando-os a lidar com a agressividade? 
E, quanto a violência, e que ações o docente deve ter em seu 
conhecimento para atuar em seu enfrentamento nas escolas?

2. AVALIAÇÃO DO CONCEITO DE VIOLÊNCIA NO AMBIENTE 
ESCOLAR: VISÃO DO PROFESSOR

 Na condução de classes, discussão bastante corrente e 
atual é a que traduz as dificuldades entre impor atitudes e co-
nhecimentos a alunos que não as querem ou deixar esses alu-
nos à sua própria sorte. Segundo Riolfi  (1999)2, não há quem 
saiba muito bem o que fazer e, não raro, se tem vergonha de 
dizer isso, tal condição coloca o professor num posicionamento 
de solidão improdutiva e rancorosa, criando uma situação de 
rivalidade mal disfarçada com os próprios alunos. Somam-se a 
isto os fatores de violência externos à escola que geram confli-
tos que se manifestam nas salas de aula; o que vem ocupando 
enorme espaço na mídia nacional e do mundo todo, quase 
nada se faz para minimizar ou eliminar este problema. 
 Na análise de Sposito (1998)3 , a violência escolar ex-
prime aspectos epidêmicos de processos de natureza ampla 
ainda pouco conhecidos, cujas raízes, afirmamos, estão mais 
nas repetições das “lições” mal apreendidas de um passado 
não muito distante em oposição ao enfrentamento da novação 
que se instala e aqui referenciamos.

1 Carlos Roberto de Miranda é acadêmico do 10º período do curso de Di-
reito do Instituto do Ensino Superior de Rio Verde – IESRIVER/OBJETIVO.

2 RIOLFI, C. R. Escola e violência: uma dúzia de pontos para pronto socor-
ro. Campinas: Unicamp, 1999.
3 SPOSITO, M. P. A instituição escolar e a violência. Cadernos de pesquisa, 
São Paulo, v. 104, p. 58-75, 1998
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 Essas dimensões diferenciadas e contextualizadas as-
sumidas pela violência se dão de encontro ao fenômeno resul-
tante da complexidade e de suas múltiplas determinações. Ge-
neralizando, a violência se define como qualquer ato ou ação 
de um indivíduo ou grupo cujo fim é ferir ou ofender um indi-
víduo empenhado em evitar tal tratamento (BARON, 1977)4, 
assim um ato é caracterizado como violento quando atende às 
seguintes condições:
 - Causa danos a terceiros;
 - Uso da força física ou psíquica;
 - É intencional;
 - Vai contra a vontade de quem é atingido.
 A violência, segundo Schwartz (1997)5  pode ser no-
tada sob diversos pontos de vista, mas em geral é classificada 
em social ou urbana, psicológica e física. E, a violência social 
está relacionada a fatores geradores e à forma como se condu-
zem determinados segmentos da sociedade:
 - Indisciplina no trânsito;
 - Transgressões;
 - Roubos;
 - Assaltos;
 - Assassinatos;
 - Contrabandos; etc.
 Em se tratando de Brasil, Minayo e Assis (1994)6  e 
Bellintane (1996)7 afirmam que a violência social pode ser con-
ceituada como estrutural ou fundamental por estar associada 
à desigualdade socioeconômica. E, mesmo assim, outros estu-
dos indicam que não estão nas regiões mais carentes do país 
os maiores índices de violência, pois a violência, como sabe-
mos, pode partir de qualquer um, de qualquer classe social e 
contra qualquer cidadão. Não é possível determinar a classe 
social que é mais influenciada por estar envolvida no âmago 
da limitação da ação, pois tal fenômeno é bem mais complexo.
 Investigação de Piva e Sayad (2000)8 aponta que a 
violência está relacionada à desagregação familiar, exclusão 
social e nível de escolaridade. A agressão física é o delito mais 
frequente entre os adolescentes do ensino médio e recém-sa-

ídos do ensino fundamental. Os jovens do ensino superior co-
metem infrações de trânsito. No bojo dessa discussão, tem-se 
que crianças e adolescentes são alvos mais suscetíveis de situ-
ações violentas. Levisky (1997)9  afirma que existe violência da 
criança e do adolescente contra o meio ambiente, mas também 
da sociedade, da escola e da família contra eles. A violência 
contra a criança e o adolescente, mesmo repudiada socialmen-
te, ainda é fato cotidiano.
 Dentro do quesito violência, mais especificamente 
da violência escolar, Ferreira e Schramm (2000)10  apontaram 
como consequência da violência física não apenas os danos 
físicos e de desenvolvimento, sejam social, sejam cognitivos, 
mas também aqueles psicológicos, tais como: baixa autoes-
tima e desordens psíquicas, tanto quanto comportamentais: 
desde dificuldades de relacionamento até atos suicidas e crimi-
nosos. Da mesma forma, a violência psicológica está presente 
tanto no meio familiar, quanto em locais de trabalho e escolas.
 Pesquisar a agressão revela que há aumento da agres-
sividade de humanos e animais tanto em estimulações aversas 
quanto em condutas antissociais dos adultos que são modelos 
a serem imitados. Trata-se de uma interferência negativa do 
adulto na competência social do indivíduo, o abuso de poder 
disciplinador, coercitivo, o tratamento abusivo das relações in-
terpessoais, a depreciação da criança diante dos seus pares e 
dos demais adultos, violação de direitos, negação de valores 
humanos (vida, liberdade, igualdade, segurança e proprieda-
de), o que está intimamente ligado à violências sexual e do-
méstica, resultantes de tortura psicológica, ameaças de aban-
dono, tanto quanto a negligência, desencadeando bloqueios 
dos esforços de auto aceitação, sofrimento mental, agressões 
em palavras e depreciações de cada um.
 É na escola, instituição que faz parte da sociedade, 
que deparamos com um conjunto de reflexos desses fatores de 
violência externos, gerando conflitos, manifestações e contra-
riedades, dentro e fora das salas de aula, em todo o ambiente 
gerador da escola, comprometendo o aprendizado e as rela-
ções interpessoais. 
 Apresentamos a seguir resultados da pesquisa coorde-

4 BARON, R. A. Human aggression. Nova York: Plenum Press, 1977.
5 SCHWARTZ, G. M. Atividades lúdicas e educação física: possível disso-
nância? 177 fls. (Tese de doutorado) – Instituto de Psicologia da Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, 1997.
6 MINAYO, M. C. S.; ASSIS, S. G. Saúde e violência na infância e adolescên-
cia. Rio de Janeiro: Garamond, 1994.
7 BELLINTANE, C. O poder de fogo da relação educativa na mira de novos e 
velhos prometeus. Caderno Cedes, São Paulo, v. 47, n. 19, p. 20-35, 1996.
8 PIVA, M.; SAYAD A. Alta tensão. Educação, São Paulo, v. 26, n. 227, p. 
34-45, 2000.

9 LEVISKY, D. L. Adolescência e violência: aspectos do processo de identi-
ficação do adolescente na sociedade contemporânea e suas relações com 
a violência. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
10 FERREIRA, A. L.; SCHRAMM, F. R. Implicações éticas da violência do-
méstica contra a criança para profissionais da saúde. Revista de Saúde 
Pública, São Paulo, v. 34, n. 6, p. 659-665, 2000.
11 ANSER, M.A.C.I.; JOLY, M.C.R.A. e VENDRAMINI, C.M.M. Avaliação do 
conceito de violência no ambiente escolar: visão do professor. Psicol. 
Teor. Prat., dez. 2003, vol. 5, nº. 2, p. 67-81.
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nada por Anser, Joly e Vendramini (2003)11 , em unidades es-
colares no interior do Estado de São Paulo, acerca da violência 
a partir do ponto de vista do professor:

Tabela 1:
Estatísticas descritivas das pontuações do diferencial se-

mântico por categorias relativas aos aspectos do conceito 
de violência (N = 127)

Categorias Item Palavras de sentidos opostos 
(extremos 1 e 5) Média Desvio 

Padrão

I. Ações 1 Higiene/sujeira (N=124) 4,5 0,9

9 Disciplina/indisciplina (N=126) 4,7 0.7

10 Não-agressão moral/agressão 
moral 4,8 0,6

11 Não-uso de drogas/uso de 
drogas 4,6 0,8

13 Não-agressão física/agressão 
física 4,7 0,7

2. Valores 4 Honestidade/Desonestidade 4,8 0,6

12 Respeito/desrespeito 4,8 0,6

16 Respeito a criança/desrespeito 
a criança 4,6 0,8

20 Respeito patrimônio/roubos 
assaltos 4,8 0,7

21 Respeito a vida/morte assassi-
natos 4,8 0,7

24 Respeito às leis/transgressão 4,7 0,7

3. Sociais 2 Igualdade social/desigualdade 
social 4,7 0,7

3 Riqueza/pobreza 4,1 1

5 Inclusão social/exclusão social 4,7 0,7

7 Organização social/desorganiza-
ção social 4,7 0,6

8 Informação/desinformação 4,5 0,8

14 Família estruturada/família 
desagregada 4,5 0,8

18 Tráfico de drogas controlado/
tráfico de drogas livres 4,1 1,1

19 Comércio de mercadorias livres/
contrabando livre 4,3 1

22 Controle no uso de armas/liber-
dade no uso de armas 4,4 0,9

27 Estado de guerra/clima de paz12 1,6 1,2

4. Culturais 6 Sabedoria/ignorância 4,5 0,8

8 Informação/desinformação 4,5 0,8

25 Bom nível de escolarização/esco-
la deficitária 4,4 0,9

26 Interferência positiva da mídia/
interferência negativa 4,4 0,9

 Discutindo os resultados, as pesquisadoras explicam:

Cabe destacar que todos os professores pesquisados 

conheciam o significado das palavras que compuseram 

o diferencial semântico. Para 21% destes, todas as pala-

vras representam o conceito pesquisado, 22,3% não res-

ponderam a esse item e os outros 56,7% responderam 

que algumas das palavras/frases da escala do diferencial 

semântico não são representativas do conceito de vio-

lência. Dentre as palavras citadas estão: honestidade, 

higiene/sujeira, organização social, moradia, sabedoria/

informação, família desagregada. Para esses professo-

res, o sentido conotativo da violência está mais relacio-

nado a elementos constitutivos da violência psicológica 

e física associada às desigualdades sociais, econômicas 

e culturais de tais elementos não serem elencados por 

eles.

 Ao considerar os aspectos determinantes do conceito 
de violência apontados pelos docentes e agregados em cate-
gorias que foram denominadas ações, sociais, valores e cultu-
rais (Tabela 1), a análise comparativa dos conceitos, segundo 
as variáveis: rede de ensino, nível de escolarização, formação 
pedagógica, nível de ensino em que atuam os docentes nos dá 
resultados que revelam a inexistência de diferenças significati-
vas do conceito de violência entre os sujeitos da escola pública 
e privada em nenhuma das categorias analisadas. A diferença 
marginalmente significativa diz respeito a valores, refletindo 
que a violência pode ser conceituada com base em valores, 
como desonestidade e desrespeito ao outro e à vida, sendo 
indiferente à rede de ensino – particular ou pública – a que o 
aluno está vinculado.
 Tais comparações revelam que, independentemente 
das variáveis, o conceito definido está centrado em valores e 
ações relacionados à violência, embora as diferenças aponta-
das pela análise de variância não tenham sido significativas.

3. O FENÔMENO BULLYING

 Como vimos a violência na escola é muito mais que 
um simples diagnóstico, que um dado estatístico. É a violência 
uma realidade reinante e presente nas escolas, e, portanto, diz 
respeito à conduta e ação dos alunos, juntamente a professo-
res e demais sujeitos dos sistemas escolares.
 O bullying é, nesse contexto, apenas uma forma de 
manifestação dessa violência, dentre as muitas outras.
 Diante dessa constatação, considera-se o bullying um 
fator importante a ser focado pela educação e, consequente-

12 Este par de palavras apresentou uma conotação negativa para o concei-
to de violência, o que difere dos outros itens listados.
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mente, erradicar a violência entre os estudantes; evidente que 
levamos em conta aqui a especificidade do fenômeno, tanto 
quanto suas implicações e consequências devastadoras, acar-
retando grande prejuízo psicológico, emocional e sócioeduca-
cional daquele que é vitimado pelo fenômeno.
 O enfrentamento do bullying é recente, principalmen-
te no Brasil, porém, a constatação mais evidente é que atos 
de prática do bullying remontam praticamente à organização 
social do ser humano. Acreditamos que devido ao direciona-
mento que se tem dado ao fenômeno nos pareça que o mesmo 
é recente e vem surgindo de forma sorrateira, disseminando, 
crescendo e envolvendo os mais variados sistemas, e, se não 
forem dedicados estudos e observações eficazes, bem como 
a aceitação do fenômeno, teremos em breve consequências 
mais acentuadas, provocando um conjunto de sinais e sinto-
mas característicos, chegando ao que Fante (2005: 9)13 chama 
de SMAR – Síndrome de Maus-Tratos Repetitivos.
 Já é certo que o fenômeno bullying tende a estimular a 
delinquência, além de ser agente indutor de outras formas de 
violência, montando a crescente violência explícita, originando 
uma geração de, explica Fante (2005: 9-10):

cidadãos estressados, deprimidos, com baixa autoesti-

ma, capacidade de autoaceitação e resistência à frus-

tração, reduzida capacidade de autoafirmação e de 

autoexpressão, além de propiciar o desenvolvimento de 

sintomatologias de estresse, de doenças psicossomáti-

cas, de transtornos mentais e de psicopatologias graves. 

Tem, como agravante, interferência drástica no processo 

de aprendizagem e de socialização, que estende suas 

consequências para o resto da vida, podendo chegar a 

um desfecho trágico.

 Constatam-se, diariamente, inúmeros atos de violência 
que são cometidos e sofridos por estudantes, de ambos os se-
xos, nas escolas.

3.1. Definindo o termo Bullyng

 A violência explícita é uma preocupação faz-se redun-
dante insistir na explicação, alienada ao contexto da violência, 
de uma forma específica de violência a que deve estar atenta 
os atores e sujeitos escolares já que se apresenta de forma 

13 FANTE, C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas 
e educar para a paz. Campinas, SP: Verus Editora, 2005.

velada, por meio de um conjunto, caracteriza Fante (2005: 
21)14, “de comportamentos cruéis, intimidadores e repetitivos, 
prolongadamente contra uma mesma vítima”, pois que seus 
danos e perigos se estendem à comunidade escolar e à so-
ciedade no seu todo, considerando-se o psiquismo envolvido, 
nesse contexto, continua Fante, está referindo-se ao fenômeno 
bullying.
 O termo bullying é uma palavra de origem inglesa utili-
zada para definir o desejo consciente e deliberado de maltratar 
outra pessoa, colocando-a sob tensão; portanto, o termo con-
ceitua àqueles comportamentos agressivos e antissociais, uti-
lizado inicialmente, pela psicologia de origem anglo-saxônica, 
relacionada à violência escolar e, dentro do contexto da glo-
balização, o termo bullying acaba sendo adotado pela maioria 
dos países.
 Todavia, há outros termos como conceito desse con-
junto comportamental:

Tabela 2:
OUTRAS DENOMINAÇÕES DADAS AO TERMO BULLYING E 

SEUS RESPECTIVOS PAÍSES:
TERMO PAÍS ONDE É EMPREGADO

Mobbing Noruega e Dinamarca

Mobbning Suécia e Finlândia

Harcèlementquotidién França

Propotenza ou bullismo Itália

Yjime Japão

Agressionen unter schullern Alemanha

Acoso y amenaza entre escolares Espanha

Maus-tratos entre pares Portugal

Tabela produzida a partir de leitura do Texto de Fante (2005: 27-28)

 Aqui no Brasil, explica Fante (2005: 28):

Adotamos o termo que, de maneira geral, é empregado 

na maioria dos países: bullying. Bully, enquanto nome, 

é traduzido como “valentão”, “tirano”, e como verbo, 

“brutalizar”, “tiranizar”, “amedrontar”. Dessa forma, a 

definição de bullying é compreendida como um subcon-

junto de comportamentos agressivos, sendo caracteri-

zado por sua natureza repetitiva e por desequilíbrio de 

poder. Esses critérios nem sempre são aceitos universal-

mente, mesmo sendo largamente empregados.

14 FANTE, C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas 
e educar para a paz. Campinas, SP: Verus Editora, 2005.
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 Por definição universal, bullying compreende ao con-
junto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que 
ocorrem sem motivo evidente, adotado, regra geral, por um 
aluno contra outro, tanto de forma individual, quanto em gru-
po, causando angústia, sofrimento, dor, insultos, intimidações, 
apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusa-
ções injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam 
e infernizam a vida de outros alunos e, quase sempre, levan-
do-os à exclusão, somados a danos físicos, materiais e morais; 
tais manifestações caracterizam comportamento inerente ao 
fenômeno bullying.

4. O FENÔMENO BULLYING DAS ESCOLAS ÀS REALIDADES 
SOCIAIS

 De repente, a sociedade descobre que o bullying, até 
então uma preocupação, e não passava disso, sai do ambiente 
escolar e alcança as mais variadas extensões sociais, e torna-se 
um debate corrente, onde muitos se mostram entendidos no 
assunto.
 Não há menor dúvida de que o bullying ainda é um 
fenômeno escolar, mas a sua repercussão, bem como torná-lo 
prática é cada vez mais comum nas mais variadas camadas 
sociais.
 É importante o debate ganhar as ruas e os meios de 
comunicação, pois vai representar de uma forma segura e de-
finida que há um problema, um antigo problema, mas que a 
sociedade começa a fazer cobranças devidas e, o judiciário co-
meça, a partir da sua inércia operacional, aqui acionado pelas 
massas, passivas até então, ou mesmo as ativas que não en-
contravam coro à suas vozes, e o problema se instala e algu-
mas decisões apontam para a necessidade de dar-se um norte 
à situação reinante.
 O Legislativo nacional, de plantão, age prontamente, 
e, embora ainda não exista uma legislação precisa e subsisten-
te, há um acirrado debate, e algumas propostas que merecem 
destaque.

4.1. PROJETOS DE LEI NO CONGRESSO NACIONAL

 Como sabemos a criação de leis, assim como as altera-
ções das leis, dão-se na medida das necessidades da socieda-
de, e, no caso do bullying, não há de ser diferente, a sociedade 
terá que se fazer manifesta e utilizar dos seus representantes 
para a elaboração de uma legislação pertinente ao tema, e cre-

mos que o Legislativo Nacional não está insensível ao clamor 
necessário ao combate do bullying, principalmente quando 
tomamos em consideração a sua possibilidade evolutiva, em 
que a pessoa vítima de bullying hoje, poderá ser, no futuro, um 
potencial perigo à sociedade, ao menos é o que as mídias têm 
nos apresentado.
 Anseio comum, e na expectativa de que os Legislado-
res se mostrem vigilantes aos interesses da sociedade de fato, 
encontramos, já a partir de 2009, o quantitativo de cinco Pro-
jetos de Lei que vão provocar o enfrentamento do problema 
bullying, senão vejamos:

Tabela 3:
Projetos Relacionados ao Bullying Distribuídos de 

06/2009 a 06/2011no Congresso Nacional:
PROJETO DE LEI 

Nº - DATA AUTOR TEMA ABORDADO

5.639/2009 – CF
04/06/2009

Vieira da Cunha
Deputado Federal – 

PDT/RS

Institui o Programa de 
Combate ao “Bullying”

6.481/2009 – CF 15

24/11/2009

Maurício Rands
Deputado Federal – PT/

PE

Dispõe sobre a inclusão 
de medidas de cons-
cientização, prevenção, 
diagnose e combate 
ao “bullying” Escolar 
no projeto pedagógico 
elaborado pelas escolas 
públicas e privadas de 
educação básica no 
país, e dá outras provi-
dências.

228/2010 – SF
31/08/2010

Gim Argello
Senador – PTB/DF

Altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação 
Nacional), para incluir 
entre as incumbências 
dos estabelecimentos de 
ensino a promoção de 
ambiente escolar seguro 
e a adoção de estra-
tégias de prevenção e 
combate ao bullying.

1.011/2011 – CF
12/04/2011

Fábio Faria
Deputado Federal – 

PMN/RN

Define o crime de Intimi-
dação escolar no Código 
Penal Brasileiro e dá 
outras providências.

196/2011 – SF
27/04/2011

Antônio Carlos Vala-
dares

Senador – PSB/SE

Acrescenta ao art. 12 da 
Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para 
dispor sobre o combate 
ao bullying nas escolas.

15 Projeto apensado ao Projeto de Lei nº 5.639/2009
16 Apensado ao Projeto de Lei nº 1.011/2011
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1.494/2011 – CF 16

01/06/2011

Junji Abe
Deputado Federal – 

DEM/SP

Dispõe sobre o crime de 
intimidação vexatória

1.573/2011 – CF2
14/06/2011

Arthur Lira
Deputado Federal – PP/

AL

Acrescenta o art. 140-A 
ao Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, 
e o art. 117-A à Lei nº 
8.069, de ’13 de julho 
de 1990, que “dispõe 
sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te e dá outras providên-
cias”, a fim de tipificar o 
crime de “bullying”.

Tabela produzida a partir de levantamento livre do autor, junto às Casas 

Legislativas.

 Notamos que são sete iniciativas muito interessantes 
do ponto de vista de enfrentamento ao problema, mas dois fa-
tos devem ser considerados: Dos sete projetos em tramitação, 
estes foram convertidos em apenas quatro, já que três deles 
foram apensados a outros projetos preexistentes, o que se faz 
necessário até mesmo para organização da pauta legislativa. 
Por outro lado a abordagem que cada um dos projetos fazem 
é digna de nota e merece especial atenção.
 É interessante, todavia, fazermos uma abordagem 
mais técnica, com referências às justificativas legislativas para 
tais projetos; assim, o Deputado Vieira da Cunha, escreve em 
sua justificativa:

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 esco-

lar 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 acompanha-

rão essas crianças e adolescentes em sua vida adulta.

É 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.

 E, registra, o mesmo parlamentar em seus últimos pa-
rágrafos uma preocupação, hoje generalizada, de que não raro 
as vítimas de bullying tornam-se agressores em episódios de 
massacres, tendo como alvo colegas e professores, o que se 
explica pela transferência de ódio e raiva contra aqueles que 

ele julga seus algozes, bem como, contra a própria instituição, 
que um dia, ou em um motivo qualquer lhe colocaram em situ-
ação de constrangimento.
 Tanto o Deputado Vieira da Cunha, quanto os Depu-
tados Maurício Rands, Gim Argello e o Senador Antônio Car-
los Valadares apresentam medidas corretivas e disciplinares, 
apontando para uma abordagem direta às instituições edu-
cacionais, local onde o bullying é mais bem identificado, e, 
portanto, sugerem alterações positivas aos embates compor-
tamentais da legislação educacional, focando o binômio edu-
cação – formação, dando às escolas mais esta função: admi-
nistrar as questões de agressão, tidas como bullying, criando 
programas de combates ao problema bullying, assim como dar 
garantias, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (Lei n.º 9.394/1996), as garantias necessárias para que 
o bullying não aconteça, como se atribuir a incumbência à ins-
tituição de ensino, a partir do texto legal, fosse suficiente para 
coibir as ações de agressão e de comportamentos diversos.
 Por outro lado, os Deputados Fábio Faria, Junji Abe e 
Arthur Lira apresentam medidas mais ofensivas ao problema, 
tomando-o de uma ótica mais jurídica, inclusive, impingin-
do ao bullying a condição de crime, o que se comprova pelo 
ementário que eles utilizam em seus projetos: “Define o crime 
de Intimidação Escolar...”, aplica o Deputado Fábio Faria, já o 
Deputado Junji Abe, acentua “Dispõe sobre o crime de intimi-
dação vexatória”, e, por fim, o Deputado Arthur Lira propõe 
alterações nos textos do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 
nº 2.840/1940), bem como ao Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei nº 8.069/1990), tipificando o crime de bullying. 
Observem que não se trata de simples medidas de controle ou 
paliativos, mas de uma ação concreta, tipificando em definitivo 
o comportamento como um crime, não que a legislação o te-
nha omitido até então, mas, dado ao fato de que não havia até 
este início de século uma sistematização do problema, cria-se 
agora, e já em definitivo, a proposta de tipificação do crime, e 
assim escreve o Deputado Arthur Lira, em sua justificação:

Ora, a escola merece maior proteção do arcabouço jurídi-

co. Deve ser um ambiente seguro e tranquilo que propi-

cie o pleno desenvolvimento intelectual e social de seus 

alunos. Dessa forma, é imprescindível que o “bullying” 

seja considerado uma conduta criminosa e que puna os 

adolescentes com a sanção de trabalhos comunitários.

O Deputado Junji Abe, por sua vez, além de abordar as temá-



Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO I - Edição I - Janeiro de 2013 69ISSN 2317-7284

ticas educacionais, vai mais além, adentrando para o mundo 
virtual, e pontua em sua justificação que “se a intimidação ve-
xatória é praticada pela internet ou qualquer outro meio de 
comunicação de massa a pena é mais grave” e, deste ponto 
de vista, vimos que o debate sai da esfera pura e simples das 
instituições escolares e alcançam meios e mundos ainda um 
tanto quanto desconhecidos da grande maioria, mas que, se-
guramente, são veículos de contaminação para a prática de 
intimidação vexatória, como ainda insiste a maioria, ou sim-
plesmente bullying, como referenciamos neste trabalho.
 Tipificar o bullying como um crime não será a solução 
definitiva. Ter crimes oficialmente não é a solução a nenhum 
sistema social e, menos ainda a garantia de existência do ju-
diciário, mas dado as frequentes tentativas socioeducativas e 
culturais para saídas ao problema que se apresenta, e de solu-
ções tão incipientes a resultarem em processos que nos levem 
a abrir um clamor para que o judiciário possa intervir de forma 
coercitiva. 
 A coerção não é a solução perfeita, mas criará a am-
buiguidade dos temores à lei. Todavia, não adianta ter a lei, 
não adianta aplicar a lei se, paralelamente, omitirmos possibi-
lidades de que a sociedade possa, por si só, resguardar princí-
pios e direitos, onde cada pessoa alcance objetivos próprios, e 
haja respeito individual, mútuo e humano a todos, se não em 
excesso, mas em quantidade suficiente para garantir integrida-
de e vida digna.

5. BULLYING VITAL À SOCIEDADE

 A revista jurídica Consulex, do mês de maio/2011, 
apresenta uma interessante abordagem da Pedagoga e Mestre 
em Educação, Francisca Romana Giacometti Paris17, que julga-
mos por bem incluir uma pequena discussão acerca do texto: 
Bullying: Procedimento vital ao grupo e mortal para quem o 
sofre.
 Em escala mundial, e mais recentemente no Brasil, de-
paramos com situações onde jovens entre 18 e 25 anos ocu-
pam suas antigas escolas de formação inicial e secundária, e 
não raro superior; e, armados atiram para todos os lados, e, 
em geral, matam-se em seguida. Na grande maioria dos ca-
sos, há semelhanças que não podemos descartar: estes jovens 
são introspectivos, com pouco ou nenhum relacionamento, e, 

quando analisados seus anos escolares, constata-se que foram 
vítimas de bullying.
 Imaginem a seguinte situação: Quatro adolescentes, 
que desde crianças frequentam a mesma escola, vão formando 
seus novos núcleos de amizades e tornando-se amigas. Por 
volta dos treze anos, puberdade em alta, corpo de mulher se 
formando, cabelos bem cuidados, e do nada uma das adoles-
centes começa a ser desprezada pelas demais. Qualquer inci-
dente escolar, pessoal ou mesmo do grupo é motivo para criar 
uma situação de tensão entre as quatro adolescentes. Chega 
um momento em que a escola, através de seus professores e 
direção, percebendo a situação, e logo após um conflito imi-
nente, reserva as alunas e adolescentes em uma conversa em 
separado. Apesar do processo ordeiro da conversa, sente-se 
uma tensão no ar. Depois de muita discussão, nenhuma das 
adolescentes sabe por que brigam, por que desentendem. Mais 
adiantado na conversa, o diretor da escola pergunta a uma das 
meninas por que não gostam da outra (aquela que fora isolada 
do grupo), e recebe como resposta, “o senhor vê como ela alisa 
o cabelo, só porque fez escova hoje...”, pronto, a questão era 
o cabelo da garota!, e, não dá para deixar de observar que as 
outras três tinham cabelos bonitos e bem cuidados. Ao final, a 
situação se resolve de forma positiva, com reatamento da an-
tiga amizade, após compreenderem que cada uma agradaria 
mais se cuidasse melhor daquilo que nela houvesse de melhor, 
respeitando-se mutuamente.
 Seguramente, vítimas de bullying não ganham uma 
solidariedade imediata na escola, e quando se trata de um jo-
vem adolescente, escreve Paris (2011: 25)18,

a negação dos pares causa muito sofrimento, uma vez 

que, para construir sua autonomia, é preciso o “rom-

pimento simbólico” das referências familiares, princi-

palmente em relação aos pais, e a aquisição de outras 

referências que são exclusivas de seu grupo. Nessa dire-

ção, não ser aceito ou sofrer humilhação dos elementos 

do grupo pode significar a impossibilidade de se tornar 

autônomo, crescer, fazer escolhas e tomar decisões in-

dependentes. Em outras palavras, se ele não existe para 

seu grupo, não existe para ninguém, inclusive para si 

mesmo.

 Por outra relação percebemos que os grupos escolhem 

17 PARIS, F. R. G. Bullying: procedimento vital ao grupo e mortal para quem 
o sofre. Revista Jurídica Consulex, Brasília, DF, Ano XV, nº 343. p. 25. 
01/05/2011.

18 PARIS, F. R. G. Bullying: procedimento vital ao grupo e mortal para quem 
o sofre. Revista Jurídica Consulex, Brasília, DF, Ano XV, nº 343. p. 25. 
01/05/2011.
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algumas “vitimas sacrificiais” (PARIS 2011: 25)15, em quem o 
grupo irá colocar todas as imperfeições e limitações dos de-
mais elementos; esta situação é crucial para a sobrevivência do 
grupo.
 Todos nós, e não haverá exceções, convivemos e ope-
ramos conflitos de relacionamento intergrupos, e a escolha da 
“vítima”, se mortal a ela é crucial para a vida do grupo.
 Tais argumentos não justificam e, menos ainda, não 
respondem aos dilemas que o bullying apresenta, mas, segura-
mente, se fazem alento para compreendermos que da relação 
conflitante entre os grupos e das possibilidades de superação, 
individual ou mesmo em grupo, das vítimas de bullying, assim 
como das vítimas causadoras do bullying, é que também irão 
surgir outras opções positivas e fomentadoras de cidadania e 
moral social latente e funcional que move a dinâmica social.
 O dramaturgo e poeta alemão, Bertolt Brecht, na pri-
meira metade do século passado, ensina-nos:

A árvore que não dá fruto, é xingada de estéril.

Quem examinou o solo?

O galho que quebra é xingado de podre, mas não have-

ria neve sobre ele?

Do rio que tudo arrasta se diz que é violento.

Ninguém diz violentas as margens que o cerceiam.

 A professora Paris19 termina seu artigo com esta mes-
ma citação, e o que nos angustia é saber que o bullying não 
é um novo desafio, mas uma condição a qual temos que nos 
adaptar.
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