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DIA NACIONAL DE COMBATE AO BULLYING E 
À  VIOLÊNCIA NA ESCOLA 
 
A Lei 13.277/2016, que institui 7 de abril como o Dia Nacional de Combate 
ao Bullying e à Violência na Escola.



• TERMO DA LÍNGUA INGLESA QUE VEM DE BULLY = VALENTÃO

• SE REFERE A TODAS AS FORMAS DE ATITUDES AGRESSIVAS, VERBAIS OU
FÍSICAS, INTENCIONAIS E REPETITIVAS QUE OCORRAM SEM MOTIVAÇÃO
EVIDENTE E SÃO EXERCIDAS POR UM OU MAIS INDIVÍDUOS.

• A PRÁTICA DO BULLING PODE ENVOLVER UMA OU MAIS PESSOAS E TEM
COMO OBJETIVO INTIMIDAR OU AGREDIR O OUTRO, NO QUE SE CONSTITUI
EM UMA RELAÇÃO DESIGUAL DE FORÇAS OU PODER.

o Que é BuLLying?



agressão verBaL
• Como diz o dito popular: 
• “Algumas palavras, doem mais que um tapa na cara”



• Agressão ato em que um indivíduo 
prejudica ou lesa outro(s),
de sua própria espécie 
intencionalmente.

agressão física





o Que é cyBerBuLLying?

• É uma prática que envolve o uso de tecnologias de informações e
comunicação para dar apoio a comportamentos deliberados, repetidos e
hostis praticados por um indivíduo ou grupo com a intenção de prejudicar
outrem.

• Como tem se tornado mais comum especialmente entre os jovens.
• O cyberbullying nada mais é: "Quando a internet, telefones celulares ou

outros dispositivos são utilizados para enviar textos ou imagens com a
intenção de ferir ou contranger outra pessoa."



• “A internet potencializa o poder do bullying que já
conhecíamos.

• Tudo que fazemos na internet não tem volta”

• No Brasil, sentenças emitidas em diferentes regiões
mostram que a Justiça já se adaptou à nova realidade
depois que vítimas de cyberbullying abriram processos
para pedir punição aos infratores.





faça com Que seu 
sorriso mude o mundo,
não o mundo mude seu 
sorriso. 

demi Lovato




