
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: BULLYING E CYBERBULLYINGTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE TABOÃO DA SERRAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MEYRE MEYERSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FRANCISCO NELSON DE ALENCAR JUNIORORIENTADOR(ES): 



ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. 
 
 

  
 
 

MEYRE MEYERS 
RA 6202988633 

 
 
 
 
 

Projeto de Iniciação Científica 
BULLYING E CYBERBULLYING 

 
 
 
 
 

Projeto de pesquisa apresentado ao 
Instituto de Pesquisas Aplicadas e 
Desenvolvimento Educacional - 
IPADE da Anhanguera Educacional, 
tendo por objetivo a aprovação para 
a participar do Programa de Iniciação 
Científica. 

 
 
 
 
 

Prof. Francisco Nelson de Alencar Júnior 
 
 
 

São Paulo 
2013 

 
 



 

 2 

Resumo do Projeto 

 

Muitas vezes a vítima de bullying e Cyberbullying é obrigada a assumir erros de 

seus colegas ou agressores e vai parar na coordenação da escola por um ato 

não cometido, e ele tem que dizer que foi ele, pois foi coagido e se não 

assumir, os agressores vão cometer violência drástica com ele, exemplo, 

amarrar na árvore e deixá-lo sozinho sem água nem comida, apanhar até não 

aguentar mais, ser obrigado a fazer o dever de casa dos outros colegas de 

sala, as vezes a ameaça é de caráter sexual, entre outros. Características 

daqueles que fazem o assédio moral: o agressor tem a mente perversa, é uma 

pessoa narcisista, acredita ser especial e é megalômano. 

 

O assédio moral na escola é uma agressão física ou psicológica, de maneira 

repetitiva, negativa, agressiva, colocando da vítima em situação humilhante 

perante os outros. 

Segundo o dicionário inglês/ português, Bullying é a palavra do inglês que pode 

ser traduzida como "intimidar" ou "amedronta” (DE ONDE FOI TIRADO ISSO) 

 

A pesquisa foi feita com bases doutrinaria,  o material usado para pesquisa são 

livros Jurídicos e pedagógicos, pesquisa na internet: Facebook, Youtube, 

Google, na pesquisa cito fatos verídicos onde a maioria dos casos envolve 

crianças e adolescentes, e também fatos com pessoas famosas. 

 

Palavras-chave – Bullying, Cyberbulling, constrangimento, dano moral, 

depressão, adolescentes e crianças, medo, tortura psicológica, dano moral. 

 

 

ABSTRAT 

 

Often the victim of bullying and cyberbullying is forced to take his colleagues 

errors or aggressors and will stop in the coordination of school for an act not 

committed, and he has to say that it was because it was coerced and not 
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assume the attackers will commit violence drastic with it, eg, tying the tree and 

leave him alone without food or water, pick up not endure more, be required to 

do the homework of other classmates, sometimes the threat is of a sexual 

nature , among others. Characteristics of those who do the bullying: They think 

they're very important, they need to appear are aggressive gestures and words, 

like being the center of attention, are arrogant, narcissistic and uneducated. 

Bullying in school is a physical or psychological, repetitively, negative, 

aggressive, putting the victim in humiliating before others. Bullying; Word of 

English that can be translated as "intimidating" or "frighten" 

 

The research was made based on real events, where most cases involving 

children and adolescents, the material used for research are Legal books and 

pedagogical research on the internet: Facebook, Youtube, Google. 

 

 

1  Introdução 

Bullying e Cyberbylling 

O bullying não é apenas um problema de saúde publica, é um problema 

mundial. 

Não existe na constituição crime para Bullying e Cyberbullying, mas existem 

vários projetos de lei na Câmara dos Deputados, mas nas legislações 

municipais e estaduais falam sobre o tema. 

O bulluing é uma violência física ou psicológica repetitivas. 

O cyberbylling é a mesma violência, só que vinda da internet e redes sociais, 

abrangendo milhares de pessoas e ridicularizando e humilhando a vítima, com 

fotos, piadas, comentários e palavras de baixo calão. 

A pessoa que sofre o bullying sai de casa com pusilanimidade em seu ser, ou 

seja com um medo acima do normal, sabendo que pode ser abordada a 
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qualquer momento por alguém que vai te ferir tanto emocional como 

fisicamente. 

O tema são atos praticados por uma ou mais pessoas, contra uma ou mais 

vitimas, com objetivo de constrangi, agredir, humilhar,causando danos 

psicológicos, pessoais e morais.   

Na constituição existe o assédio moral. 

O que é assédio moral? 

Assédio moral ou violência moral é quando uma pessoa passa por 

humilhações, ofensas, constrangimentos e brincadeiras perversas, ser 

magoado, perturbado.  

Características daqueles que fazem o assédio moral: Acham-se muito 

importantes, têm necessidade de aparecer, são agressivos em gestos e 

palavras, gostam de ser o centro das atenções, são arrogantes, narcisistas e 

sem educação.  

Importante ressaltar que um ato isolado de humilhação não é assédio moral, o 

qual é repetir a situação. Independente de ser um ato ou vários atos, causa 

danos a vítima, pessoas ficam traumatizadas causando danos psicológico e 

afetando a saúde de vítima 

Os jovens que sofrem o bullying ficam com baixa auto-estima, começa a cair 

seu desempenho escolar,  se sente degradante, fútil, incapaz, muitos acabam 

se odiando entrando em depressão existem muitos casos de suicídio 

conhecido como “bullyincídio” entre jovens que foram vítimas de bullying. 

Outras vítimas se tornam adultos agressivos, outros depressivos, e outros 

procuram esquecer e seguir em frente por que a vida continua. E a vida é difícil 

para todos, ninguém disse que seria fácil. 
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 Objetivos 

 

O objetivo é informar e orientar público no geral, crianças, adolescentes, pais, 

professores e diretores de escola, o quanto o Bullying é prejudicial, o quanto 

ele fere e o que ele pode causar em um individuo que esta em fase de 

crescimento, aprendizagem e muitas dúvidas. 

Contribuir diretamente para estudos e mudanças de tática que ajudarão  no 

conhecimento e melhorar  instrução sobre o tema. 

Um dos objetivos é  mostrar que a criança e o jovem precisam ser incentivados 

e não criticados, fazer com que eles se interessem pelo aspecto intelectual, ler 

livros, ter acesso a cultura é uma injeção para construir um adulto culto, 

educado e preparado para lidar com as dificuldades da vida.  

A maior parte do bullying acontece nas escolas, muitas vezes as crianças e 

jovens não seguem as regras dada nas escolas, e principalmente  regras da 

vida, como por exemplo, respeitar o próximo, respeitar o direito de ir e vir de 

cada cidadão, pessoas que praticam o bullying rompe o direito do próximo. 

Em todo lugar existem regras, e devem seguir as regras dadas, da mesma 

forma que um aluno tem que seguir as regras da escola o professor também 

tem que segui-la. Tanto o aluno quando do professor tem que permanecer em 

harmonia para que haja um bom entrosamento entre as partes, da mesma 

maneira que um aluno tem que permanecer em harmonia com o outro aluno 

No art. 5º da Constituição: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade”. 

Bullying brincadeira ou terrorismo? 

Algumas pessoas encaram o bullying como uma brincadeira, mas o Bullying 

não é uma simples brincadeira, é um assunto muito sério, trazendo grandes e 

irreparáveis transtornos a quem sofre o bullying, é como um terrorismo. Apesar 
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de que a maioria dos praticantes de bullying serem adolescentes e crianças e 

estar em fase de formação, tem que haver um limite de conduta  

Bulliyng é crime, é considerado crime hediondo em casos de tortura e 

terrorismo, crime de racismo e ainda cabe indenização. 

Na nossa constituição não existe crime de bullying, mas nas legislações 

municipais e estaduais falam sobre o tema: 

A Lei Municipal 14.957 de 16 de Julho de 2009, no município de São Paulo. 

“Art. 2º Entende-se por "bullying" a prática de atos de violência física ou 

psicológica, de modo intencional e repetitivo, exercida por indivíduo ou grupos 

de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, 

agredir, causar dor, angústia ou humilhação à vítima. 

Parágrafo único. São exemplos de "bullying" acarretar a exclusão social; 

subtrair coisa alheia para humilhar; perseguir; discriminar; amedrontar; 

destroçar pertences; instigar atos violentos, inclusive utilizando-se de meios 

tecnológicos.” 

Percebemos que o objetivo do legislador foi afirmar que a violência física e 

psicológica, esse ato humilhante pode não só afetar fisicamente, mas o 

psicológico de quem sofre, e o psicológico sendo afetado pode acarretar 

grandes problemas que a vitima pode carregar para toda sua vida.  

A Constituição Federal Brasileira, artigo 227,dada pela Emenda Constitucional 

nº 65 de 2010, diz que: 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.” 
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A vítima de bullying sofre vários tipos de violência, seja física ou psíquica e 

essa violência são praticadas por outros jovens, e como são menores recebem 

medidas sócio educativas. 

No âmbito cível, a vítima pode pedir indenização por danos morais, e 

responsabilizar a escola, os pais e os tutores dos agentes. 

O artigo 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete o chamado “ato ilícito”. 

Conforme o Art. 187, do Código Civil, também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Ainda segundo ocódigo, em seu artigo 188, não constituem atos ilícitos: I - os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a 

pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 

II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem 

absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a 

remoção do perigo. 

Aquele que pratica a ação, ou seja o bulliyng, que  é conhecido como “buller”, é 

obrigação de pagar a indenização, o fato de serem menores a obrigação é 

repassada aos seus responsáveis. 

Os artigos 932 e 933 do código civil diz o seguinte:  

Artigo 932 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 

companhia; 
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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. 

Artigo 933 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda 

que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos 

terceiros ali referidos. 

 

O LOCAL QUE MAIS ACONTECE O BULLYING: AS ESCOLAS 

O local que mais acontece o bullying são nas escolas, o ambiente escolar 

precisa ser tranquilo, onde o aluno tem que estar com a mente em paz para 

poder aprender e se concentrar nos estudos, e é o dever das escolas pagarem 

indenização para as vítimas, as escolas sentindo no bolso o preço de uma 

indenização moral, vai fazer que a direção e os coordenadores fiquem atentos 

a tudo que se passa na escola, e não serão omissos e só assim os atos de 

bullying não irão continuar. A escola tem obrigação de zelar pelos seus alunos, 

seja ela uma escola particular, estadual ou municipal. Não importa se a escola 

é pública, os cidadãos pagam os impostos, sendo assim o estudo não é de 

graça, os funcionários são pagos pelo governo, eles têm a obrigação de zelar 

por seus alunos, e a vítima precisa saber procurar seus direitos. 
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Bullying um problema mundial encontrado em todas escolas. O bullying na 

escola é uma agressão física ou psicológica, de maneira repetitiva, negativa, 

agressiva, colocando da vítima em situação humilhante perante os outros 

colegas. Esse constrangimento afeta não só o emocional do aluno, mas 

também o seu aprendizado. 

Oliva (2006, p40) “O Chamado Bullying não é um fenômeno novo. Nas escolas 

sempre existiu o valentão pronto para humilhar o mais fraco” 

Oliva (2006,p 40) Em seu livro “Fenômeno Bulying”, diz que “o fenômeno 

bullying esta mais perto do que imaginávamos” 

Quem pratica o bullying desrespeita a integridade moral do outro. 

Existem três envolvidos: o(s) agressor (res), a(s) vítima(s)e as testemunha (s), 

A testemunha pode ajudar a vitima, mas muitos não procuram ajudar por medo 

de sofrer o bullying. 

Muitas vítimas são tímidas e não procuram o responsável pela escola e por 

medo não contam o que esta acontecendo porque recebem ameaças. Esse 

sofrimento que o aluno recebe pode trazer bloqueio educacional. 

 

No caso da testemunha, o ideal é procurar ajuda de um 

professor/coordenador/diretor da escola e pedir para sigilo do nome, para que 

ninguém saiba quem contou e quem é a testemunha. 

Constrangimento ilegal 

        Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou 

depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de 

resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
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        Aumento de pena 

        § 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a 

execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas. 

        § 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à 

violência. 

        § 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo: 

        I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou 

de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida; 

        II - a coação exercida para impedir suicídio. 

Ameaça 

        Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: 

        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

        Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 

 

Quadrilha ou bando 

Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o 

fim de cometer crimes: 

Pena - reclusão, de um a três anos. (Vide Lei 8.072, de 25.7.1990) 

Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é 

armado 
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Menores de dezoito anos 

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, 

ficando sujeitos àsnormas estabelecidas na legislação especial (ECA - 

ESTABELECE AS PUNIÇÕES EM CASO DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO, 

conforme o artigo 112 ). 

 

A escola pode combater o bullying, com apoio de grupos de médicos, da 

saúde, psicólogos, psiquiatras, tanto pra quem sofre o bullying quanto para 

quem pratica. E é necessários os educadores para reforçar a educação com o 

próximo. 

A aluna Geisy Arruda, estudante do curso de turismo, foi à faculdade com um 

vestido rosa, e esse vestido causou uma rebelião nos corredores da 

universidade e assim a aluna foi muitoxingada e ameaçada, a policia veio 

busca-la e ela saiu da faculdade escoltada pelos policiais e usando um jaleco 

de um professor.Essa repercussão foi nacional e internacional. 

A aluna processou a faculdade e a mesma foi condenada a pagar R$ 

40.000,00 a título de Danos Morais sofridos em seu estabelecimento. 

É importante as pessoas saberem que mesmo não tendo o bullying na 

constituição épossível penalizar quem comete o bullying, existem leis 

municipais e estaduais. 

Bullying e Cyberbullyingferem princípios constitucionais – respeito à dignidade 

da pessoa humana – e ferem o Código Civil, que determina que todo ato ilícito 

que cause dano a outrem gera o dever de indenizar. 

Desprestigiar a estudante no ambiente colegial é dano moral. 

No interior paulista um jovem obeso sofreu bullying e foi humilhado durante 

toda a vida acadêmica. Aguentou as humilhações até que um determinado dia 
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não suportando mais as humilhações atirou no pátio da escola contra 50 

estudantes, ferindo 6 deles, suicidando-se em seguida, isso chama-se 

bullyincidio. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA 

 - Lei 8069/90, prevê aplicação de medidas disciplinares para a criança ou 

adolescente que comete crime ou contravenção.  

 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 

espaços e objetos pessoais. 

 

Art. 18. É dever de todosvelar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. 

Da Prática de Ato Infracional 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal 
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Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 

flagrantede ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente. 

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 serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 

cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 

trabalho forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100. 

Da Prestação de Serviços à Comunidade 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 

tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, 



 

 14 

junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 

adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas 

semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não 

prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

 Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde 

logo, encaminhado à autoridade policial competente. 

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será 

prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 

responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, 

no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto 

quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o 

adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança 

pessoal ou manutenção da ordem pública. 

Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no 

mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório 

policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os 

antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva 

e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.  

 Devemos lembrar que o bulliyng em alguns casos, como os trotes univesitários 

violentos, pode ser caracterizado como Crime hediondo com base na Lei 

8072/90  

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismosão insuscetíveis de: 

§ 1oA pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em 

regime fechado 
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Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do 

Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

 

No sentido do coibir o preconceito racial, foi criada seguinte Lei Federal: 

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989. 

Lei Federaln.  7.716/89 Define os crimes resultantes de preconceito de raça 

ou de cor. 

 

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 

15/05/97) 

        Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

Cyberbulying 

Dano material e moral possibilidade de reparação conjunta. 

Quando se fala em dano moral trata-se de uma “lesão que atinge valores 

físicos e espirituais, a honra, nossas ideologias, a paz íntima, a vida nos seus 

múltiplos aspectos, a personalidade da pessoa, enfim, aquela que afeta de 

forma profunda não os bens patrimoniais, mas que causa fissuras no âmago do 

ser, perturbando-lhe a paz de que todos nós necessitamos para nos conduzir 

de forma equilibrada nos tortuosos caminhos da existência.”, como bem define 

CLAYTON REIS (Avaliação do Dano Moral, 1998, ed. Forense). 
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E a obrigatoriedade de reparar o dano moral está consagrada na Constituição 

Federal, precisamente em seu art. 5º: 

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação; 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou ameaça a 

direito. 

JUIZADO ESPECIAL CIVIL 

 

Se a vítima de bullying quiser indenização e pedido de reparação, deverá 

procurar o fórum local o “JUIZADO ESPECIAL CIVIL”, com todos os fatos 

escritos, elucidando tudo que ocorreu com testemunhas (nome, endereço) se 

caso a vítima teve danos psicológicos e físicos, necessita de um laudo médico 

afirmando todos os danos causados e tempo de tratamento a ser realizado 

juntamente com atestado com o Código de Identificação da Doença. 

A petição deverá ser endereçada ao “EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO 

PRESIDENTE DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL” a petição tem que conter todos 

os dados das partes e pais ou responsáveis, do pedido de Indenização por 

Danos Morais, tem que constar o valor da causa,boletim de ocorrência, nome e 

endereço de 3 testemunhas, se houve dano psicológico e físicos tem que 

apresentar laudo e atestados médicos, assinar a petição (independente de ser 

advogado) no caso de procedência do pedido poderá ser estabelecido à 

indenização de até 20 salários mínimos e pagamento de tratamento psicológico 

ao ofendido. 
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Mas antes de tudo, a informação é a maneira mais correta de se prevenir e 

evitar o "BULLIYNG" este problema que assola nossas crianças, jovens e 

adulto. 

 

Assédio moral na escola (Bullying) 

Para Perrenoud (2001,p 32) “Educar é instruir, é fazer com que o aprendiz 

compartilhe uma cultura aceite uma herança que se adeque e a forma de 

pensar, sentir e de comunicar” 

Um indivíduo moral segue as regras dadas, da mesma forma que um aluno tem 

que seguir as regras da escola o professor também tem que segui-la. Tanto o 

aluno quando do professor tem que permanecer em harmonia para que haja 

um bom entrosamento entre as partes.  

Segundo o livro A ética na educação infantil, o ambiente sócio-moral na escola 

de Rheta Devries & Betty Zan Pag 67; “A organização para o atendimento ás 

necessidades das crianças inclui consideração quanto ás suas necessidades 

fisiologicas, emocionais e intelectuais”.  

O bullying na escola é uma agressão física ou psicológica, de maneira 

repetitiva, negativa, agressiva, colocando da vítima em situação humilhante 

perante os outros colegas. Esse constrangimento afeta não só o emocional do 

aluno, mas também o seu aprendizado. 

Bullying; Palavra do inglês que pode ser traduzida como "intimidar" ou 

"amedrontar". 

Normalmente quem pratica o “bullying” é uma pessoa que se acha soberano 

perante os outros, o mais esperto e mais forte, esta sempre com uma turma de 

amigos e quer se aparecer suscetibilizando e agredindo uma pessoa menor e 

mais frágil que ele. Por que será que o agressor não tenta ser valente com uma 

pessoa do tamanho dele ou maior que ele? A resposta é simples, é porque ele 
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não passa de um covarde, um verdadeiro poltrão. Uma pessoa que de verdade 

é valente usa sua força ou a sua subtileza para fazer o bem ou ajudar o 

próximo. O poltrão não mexe com as pessoas quando esta sozinho ele sempre 

fica com sua turma de amigos, caso ele arrume uma briga são os amigos age 

covardemente se juntando e batendo na vítima por motivo nenhum, pelo 

simples fato de saírem para fazer sua estúrdia  para  se sentirem bem em 

agredir uma ser inerme. 

Muitos jovens entram para a “turma de agressores” para não sofrer o bullying, 

têm medo e por medo eles se tornam agressores de pessoas indefesas. 

A vitima de bullying normalmente é amedrontada, ameaçada, coagida,bullying 

é obrigada a assumir erros de seus colegas ou agressores e vai parar na 

coordenação da escola por um ato não cometido, e eles assumem o erro, pois 

foi coagido e se não assumir, os agressores vão cometer violência drástica 

com ele,  exemplo; amarrar na árvore e deixa-lo sozinho sem água nem 

comida, apanhar até não aguentar mais, ser obrigado a fazer o dever de casa 

dos outros colegas de sala, as vezes a ameaça é de caráter sexual, entre 

outros. As crianças se isolam, mas fica a pergunta: - A criança se isolou ou 

isolaram-na? 

Quem sofre o bullying ficam com baixa auto-estima, começa a cair seu 

desempenho escolar,  se sente degradante, fútil, incapaz, muitos acabam se 

odiando entrando em depressão existem muitos casos de suicídio entre jovens 

que foram vítimas de bullying. Outras vítimas se tornam adultos agressivos, 

outros depressivos, e outros procuram esquecer e seguir em frente por que a 

vida continua. E a vida é difícil para todos, ninguém disse que seria fácil. 

 

Como identificar uma criança que sofre bullying? 

 

Vitimas de bullying não costumam falar o que se passa, tem vergonha e se 

sentem humilhados, existe mudanças de comportamento de quem sofre 

bullying como, por exemplo; 

 

 Não querer mais ir a escola. 
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 Ter medo de ir a escola. 

 Pedir para mudar de turma ou de escola 

 Volta triste da escola,  

 Ter sua roupa rasgada. 

 Chegar com hematomas 

 Apresentar queda do rendimento escolar, se sente desmotivado a 

estudar. 

 Passar a ter dificuldade de atenção 

 Apresentar sintomas físicos, dor de estômago, vômitos, e suor frio,  

 Sentir raiva ou angústia de falar na escola. 

 “Perder” objetos. 

 Não comer no recreio, pois seu lanche foi roubado pelo “buller” 

 

Como identificar quem é um “buller” o agressor. 

 Não se compromete com a escola, nem com os estudos. 

 Empoe autoridade sobre alguém. 

 São pessoas intolerantes em todo tipo de situação. 

 Não tem respeito com o próximo. 

 Esta sempre envolvido em problema e confusão. 

 Costuma resolver seus problemas com força física e psicológica. 

 Aparece em casa com objetos que não são dele. 

 

 

Cyberbullying 

 

O mundo não está ameaçado pelas pessoas más,  

e  sim  por  aquelas  que  permitem  a   maldade. 

Albert Einstein 
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Cyberbullying são textos que contêm ameaças, ataques, xingamentos, 

provocações. Fotos íntimas ou vídeos indiscretos são feitos sem a vítima saber 

que esta sendo filmado ou fotografado vindas por e-mails, mensagem, 

postagem de sites de relacionamento. 

No art. 5º da Constituição paragrafo X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

Todo ser humano tem seu lado bom e mal, mas pessoas que cometem o 

cyberbullying não é mal, a palavra ideal é perverso. 

Essa violência virtual aumentou muito nos últimos anos.  Algumas pessoas tem 

seus computadores invadidos por “hackers” e arquivos roubados.  

 

Em 2012 houve um caso de muita repercussãona mídia de uma atriz famosa 

(Carolina Dickmann)  teve suas fotos nua roubadas. Ela foi chantageada e 

ameaçada pelas pessoas que roubaram seus arquivos, a atriz não concordou 

com a chantagem, contratou advogados, recuperou suas fotos e os ladrões dos 

arquivos foram presos. Mas suas fotos estão na internet, teve milhões de 

acessos,a maior preocupação da atriz foi com o seus filhos que poderia sofrer 

com tudo isso, principalmente na escola. Esses chantagistas parecem não ter 

família quando faz uma coisa dessas com um ser humano, a rapidez da 

internet a notícia se propaga muito mais rápido, imagens, mensagem, vídeos 

chegam em questão de segundos a várias pessoas. 

Devido a esse fato começou a vigorar a Lei Carolina Dieckmann, número 

12.737/2012, que tipifica os crimes cibernéticos (crimes informáticos). 

Os delitos previstos na Lei Carolina Dieckmann são: 

1) Art. 154-A - Invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não à 

rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de 

segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações 

sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
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vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena - detenção, de 3 (três) 

meses a 1 (um) ano, e multa. 

2) Art. 266 - Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, 

informático, telemático ou de informação de utilidade pública - Pena - detenção, 

de um a três anos, e multa. 

3) Art. 298 - Falsificação de documento particular/cartão - Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa. 

A "Lei Carolina Dieckmann" entrou em vigor no dia 02 de abril de 2013. 

 

Pesquisei alguns casos de meninas menores de idade. 

A menor de 14 e menino 15 anos em São Carlos interior de São Paulo -que 

seu namorado filmou com o celular a relação sexual deles dentro da escola. A 

filmagem repercutiu em toda escola, a menina principalmente sofreu muito com 

piadas e falatórios os dois foram expulsos da escola por conduta inadequada. 

A menina saiu da cidade.  

Outro caso de uma menor (11 anos) em Ibirumbá interior do Rio Grande do Sul 

foi filmada em uma casa tendo relações sexuais explicitas. A filmagem vazou 

na internet e por constrangimento, pressão dos vizinhos e vergonha a família 

dateve que mudar de cidade. Isso foi matéria de jornal impresso e televisivo, e 

as imagens dos dois casos estão no youtube.  

Quem sofre neste caso é apenas a mulher, para o homem é uma diversão, ele 

mostra para os amigos como se fosse um prêmio, nenhum menino precisou 

mudar de cidade,para a mulher (menina) é um constrangimento de deixa-la 

traumatizada para o resto da vida. A vergonha de ter sua intimidade exposta, 

ninguém quer ser visto em um momento de intimidade. A menina não deu 

declarações, mas fico imaginando o constrangimento dos pais.  

Nas escolas é muito comum ver crianças colocando apelidos nos amigos, do 

tipo, “Olivia Palito”, “Manuela cara de panela”, “orelha de abano” entre outros, 

são apelidos que aparentemente inofensivos, mas a vítima odeia esses 

apelidos. Mas perto dos cyberbullying que com o avanço da internet aumentou 

muito isso é considerado brincadeira de criança, mas as brincadeiras de 
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crianças virou coisa séria atacando a vítima fisicamente, moralmente ou 

materialmente. Muitas vezes se criam “comunidades eu odeio fulana” e a 

pessoa atingida vira vitima não só da escola inteira, mas de qualquer pessoa 

que tem acesso a internet, a provocação é em rede social pública para todos, 

essa comunidade é apenas para compartilhar provocações, agressões e falar 

das imperfeições da vítima, mas uma coisa é fato, ninguém é perfeito, portanto 

ninguém tem o direito de falar da imperfeição do próximo.  

 

 

 

 

A criança. 

 

Educai ascrianças, para que não 

seja necessário punir os adultos. 

Pitágoras 

 

As crianças vivem o processo de todo dia aprender algo novo, tudo é novidade, 

os adultos precisam ensinar as coisas básicas do dia a dia, ensina-las que a 

vida tem regras, e que nem tudo é permitido. Muitas crianças não entendem, 

por exemplo, o porquê delas precisam comer verduras e legumes, dormir cedo, 

escovar os dentes, ir a escola entre outros. Crianças são crianças não são 

“mini-adultos” observo que alguns pais falam com seus filhos como se eles 

tivessem uns 25 anos, gritam e batem, os pais precisam entender que além 

deles estarem errados são fortes, fortes nas palavras agressivas e nos tapas 

sendo que muitas crianças nem sabem o por quê estão apanhando ou sendo 

agredidos verbalmente.  

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. 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem 

“O constrangimento como coerção. Se considerarmos o primeiro aspecto do 

constrangimento, isto é, a coerção pela ameaça, uma diferença muito grande 

se faria manifesta entre persuadir as pessoas, ante o temor da punição, a 

abster-se de condutas danosas aos outros, e persuadi-las a abster-se de 

codutas que representem um desvio àmoralidade aceita, embora a ninguém 

prejudiquem. O bem protegido, no primeiro caso é fácil de identificar; a 

proteção dos seres humanos contra formas agressivas, tais como o homicídio e 

a violência, e se apresenta, sempre como um motivo justificável para a coerção 

legal, a fim de desestimular outras pessoas na prática dessas infrações. No 

entanto, quando inexiste prejuízo a ser prevenido, ou vítima potencial a ser 

protegida, tal como se dá a hipótese em que a moral sexual convencional é 

negligenciada, é muito difícil aceitar a alegação de que, em razão do temor da 

punição legal possa vir a ser ofendido um valor altamente expressivo, cuja 

ofensa importa no sacrifício da liberdade que o agasalha.” Livro Direito, 

liberdade, moralidade. H.L.A. Hart. Pag 78 

Todos veem, mas ninguém fala nada, todos ficam em silêncio “conhecido como 

pacto do silêncio”. Enquanto isso vai diminuindo a autoestima da vítima.  

Quando uma pessoa procura um advogado para usar a lei a seu favoré para o 

advogado usar esse “poder” da lei para que ninguém possa lhe causar mal ou 

reparar um erro. 

 

 

 Metodologia 
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Os métodos usados nas pesquisa são: livros jurídicos, códigos, leis, materiais, 

sites que serão utilizados para o meu projeto.. 

Fatos jornalísticos na pesquisa, onde o caso da vítima se tornou público, mas o 

trabalho foi feito protegendo sua identidade, mantendo a ética. 

A responsabilidade é de passar informações uteis para que possa  ajudar a 

elucidar o tema “bulling e cyberbullying” para as pessoas 

 

 

  Conclusão 

 

Os jovens e adultos também são vítimas dessa crueldade chamada Bullying, 

muitos cometem suicídio, por vergonha e por não saber se defender, acredito 

que com a divulgação e com leis que protejam as pessoas, o índice de suicídio 

cairia. Acredito que a informação seja a base de tudo em casos como bullying e 

Cyberbying. 

O aluno é um consumidor, e obullying pode  ser enquadrado no Código 

de Defesa do Consumidor, as escolas prestam serviço aos consumidores, ou 

seja, alunos, portanto os responsáveis pela escola também são responsáveis 

por atos de bullying que acontece dentro da escola. 

É importante as escolas fazer palestras, debates, mostrar filmes, levar 

médicos da área da saúde para falar com os jovens para elucidar sobre o 

assunto, e muito importante que os pais dos jovens assistam as palestras. 

O bullying pode se tratar juridicamente no âmbito civil, penal e do 

consumidor. A vitima sofrea difamação, calúnia, muitos sofrem agressão física 

e sexual, a vitima tem seus pertences roubados, inclusive o dinheiro do lanche 

e o próprio lanche, sofrem crime de racismo, ferem o principio da dignidade 

humana entre outros crimes. 

O buller tem conduta comissiva, e a escola não pode ser omissiva. O 

buller intimida e faz com que a vitima não tenha amigos, pois os outros jovens 

e crianças terão medo de fazer amizade e sofrer o bullying junto com a ele. 

dentre outras condutas penalmente tipificadas que acabam levando à 

responsabilização penal de seus agentes. 
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Os jovens e adultos também são vítimas dessa crueldade chamada 

Bullying, muitos cometem suicídio, Bullyincídio, por vergonha e por não saber 

se defender, acredito que com a divulgação e com leis que protejam as 

pessoas o índice de suicídio caia. A informação seja a base de tudo em casos 

como bullying e Cyberbulllying. 

Se quem pratica o bullying for maior será preso e terá que pagar 

indenização a vítima, se o buller for menor as regras estabelecidas pelo ECA e 

os pais ou  responsáveis pelo menor terão que a pagar indenização por danos 

morais. 

Existem vários programas de Redução ao bullying e isso deveria existir 

em todas as escola, fazer atividades ter palestrantes e orientadores para falar 

desde cedo para a criança e informa-la sobre o assunto desde a alfabetização 

educando-a a respeitar o próximo reduziria muito o “problema bullying”. 

A criança e o jovem precisam ser incentivados e não criticados, fazer com que 

eles se interessem pelo aspecto intelectual, ler livros, ter acesso a cultura é 

uma injeção para construir um adulto culto, educado e preparado para lidar 

com as dificuldades da vida. 

 

Auto confiança deve ser trabalhado na criança desde cedo, fazer com que ela 

acredite nela e nos seus potenciais e não se sinta inferiorizada por nada, nem 

por apelidos, ou por brincadeiras de mal gosto e nem por ninguém. 

Ensinar os adolescentes a não confiar, nem trocar email ou fotos intimas com 

ninguém, não tirar a roupa na frente a a web cam. Hoje a pessoa que esta do 

lado do computador é seu amigo (a), namorado (a), depois ele se torna seu 

inimigo (a). E para te provocar ou te humilhar divulga na internet.  

A solução para as pessoas que provocam o bullying e cyberbullying é que as 

vitimas busquem seus direitos para que os culpados punidos. A constituição 

deveria facilitar a vida de quem sofre o bullying, seria muito interessante que os 

resposveis pelas escolas, diretor ou coordenador já pudessem aplicar uma 

multa nos pais dos menores que praticam o bullying,  a exemplo do que os 

guardas fazem quando pegam um motorista sem o cinto de segurança, antes o 

cinto de segurança não era não era obrigado e não dava multa, depois que o 
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cinto foi obrigatório e aplicação de multas, muitas vidas são salvas pelo cinto 

de segurança. Acredito que com a multa em quem praticar o 

bullying/cyberbullying vai reduzir e muito esse tipo de crueldade e muitas vidas 

serão preservadas porque muitas vitimas cometem o bullyingcídio e mesmo 

quem não comete se sente como um morto vivo, querendo sumir, se sentindo 

com a vida destruída, torcendo para que um dia poder ter a  sua vida de volta.  

Algumas escolas nos Estados Unidos proíbem alunos levarem celular para a 

escola para que evitem que tirem fotos ou filmem alunos no vestiário.  Não 

acredito que essa seja a solução, A EDUCAÇÃO é a solução para vários 

problemas, inclusive, o bullying. Educar desde cedo, fazendo com que jovens 

educados respeitem o próximo. Respeitar é um verbo que infelizmente poucos 

estão conjugando, quando todos estiverem conjugando-o o mundo se tornará 

muito melhor. 

 

Para o Cyberbullying é usada a Lei Carolina Dieckmann é o apelido que 

recebeu a Lei Brasileira 12.737/2012, sancionada em 3 de dezembro de 2012 

pela Presidente Dilma Rousseff (publicada no DOU 03/12/12 PÁG 01 COL 03.), 

que promoveu alterações no Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848 de 7 

de dezembro de 1940), para crimes informáticos. 

A legislação do Projeto de Lei 2793/2011, apresentado em 29 de novembro de 

2011, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que foi feita comurgência no 

Congresso Nacional. 

Em maio de 2011, a atriz tevecopiadas de seu computador pessoal 36 (trinta e 

seis) fotos nuas em sua casa, e em momentos intimos, que acabaram 

divulgadas na Internet. 
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