
SEMANA PRESENTE



WHAT IS BULLYING?

Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma 
pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. 
O termo surgiu a partir do inglês bully , palavra que 
significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português.

No Brasil, o bullying é traduzido como o ato 
de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar 
apelidos humilhantes e etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de 
praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o 
objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima.









O QUE É CYBERBULLYING?
Cyberbullying é um tipo de violência praticada contra

alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas.

Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para intimidar e
hostilizar uma pessoa (colega de escola, professores, ou mesmo
desconhecidos), difamando, insultando ou atacando covardemente.

Etimologicamente, o termo é formado a partir da junção das palavras
“cyber”, palavra de origem inglesa e que é associada a todo o tipo de
comunicação virtual usando mídias digitais, como a internet,
e bullyingque é o ato de intimidar ou humilhar uma pessoa. Assim, a
pessoa que comete esse tipo de ato é conhecida como cyberbully.



https://www.youtube.com/watch?v=aFEeQQlOOv4

https://www.youtube.com/watch?v=aFEeQQlOOv4




TEXT STUDY

• RIO DE JANEIRO, BRAZIL –
Gabriella Gomes, 24, is in 
nursing school. But she says 
she didn’t always enjoy being a 
student when she was younger 
because she was bullied.

• For years, she says her 
childhood peers teased her for 
being intelligent. She says they 
also made fun of her body type 

because she was not as thin 
as the other girls. Students 
were verbally aggressive, 
calling her names such as 
“whale.” Sometimes, the words 
escalated toactions. 
source:https://globalpressjournal.
com/americas/brazil/numerous-
sectors-attack-bullying-in-brazil/

https://globalpressjournal.com/americas/brazil/numerous-sectors-attack-bullying-in-brazil/


TEXT STUDY 

De acordo com o texto, quais situações podem ser encontradas:

(   ) descreve um rapaz que sofria bullying;

(   ) sempre gostou de estudar;

(   ) fala que era gordo(a);

(   ) era atacado(a) por ser inteligente;

(   ) era chamado(a) de elefante;

(   ) às vezes estas palavras se tornavam ações;

(   ) os colegas de sala eram sempre gentís;


