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SEJA UM PROTAGONISTA NA PREVENÇÃO DA  
VIOLÊNCIA ESCOLAR EM PROL A ÉTICA E A CULTURA DE PAZ. 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A ONG UM MILHÃO DE AMIGOS..., por  meio  do  projeto Educação e Cidadania Por Uma Cultura 

de Paz nas escolas,  em  parceria  com  demais entidades, instituições e órgãos governamentais, 

apresenta esta cartilha para orientar a comunidade escolar sobre as mais diversas situações que 

podem ocorrer no ambiente escolar para que todos juntos possam: 

• Identificar situações de violência, e causas; 

• Definir a frequência e a gravidade com que ocorrem; 

• Averiguar a circunstância em que ocorrem estas situações; 

• Planejar e recomendar formas de prevenção; 

• Formar parcerias com entidades públicas e privadas, instituições, e órgãos governamentais 

para auxiliar no trabalho preventivo; 

• Estimular a fiscalização por parte da própria comunidade escolar, fazendo com que zele pelo 

ambiente escolar; 

• Realizar estudos, coletar dados e mapear os casos ocorridos que envolvam violência e 

acidentes, para que sejam apresentados à comunidade e às autoridades, proporcionando que 

estas parcerias auxiliem no trabalho de combate e prevenção dos acidentes e violências na 

escola. 

A ORIGEM 

A ONG UM MILHÃO DE AMIGOS..., foi criada pela Professora Eliete Aparecida Bueno, Educadora 

por ter sido vítima de uma violência na escola. O fato ocorreu em uma escola, onde ao separar 

uma briga de dois jovens a derrubaram, sofrendo uma lesão grave na perna direita ficando 

licenciada por três meses de suas atividades escolares. 

Preocupada com o alto índice de violência nas escolas, e interessada em eliminar essa 

boçalidade que vem invadindo o convívio escolar e auxiliar os jovens educandos no 

desenvolvimento do exercício da cidadania, teve a meticulosidade de elaborar este projeto 

convidando a professora Lélia Frias, onde o projeto foi desenvolvido, e realizado em uma escola 

piloto em 1999 e, com o sucesso da realização do projeto, a escola ficou 223 dias, fixados em 

um placar indicando os dias sem violência. 

O Projeto foi elaborado com fundamento nos Parâmetros Curriculares Nacionais, criados através 

da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), foram elaborados procurando, de um lado, 

respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a 

necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo. Com isso, 

pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao 

conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao 

exercício da cidadania e de uma Cultura de Paz as regiões brasileiras. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação comprometida com a cidadania, 

elegeram, baseados no texto constitucional, princípios segundo os quais orientar a educação 

escolar, ao qual a ONG UM MILHÃO DE AMIGOS fez questão de respeitar e desenvolver as 

propostas elaboradas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. São eles: 

1) DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 

2) IGUALDADE DE DIREITOS: 

3) PARTICIPAÇÃO; 

4) CO-RESPONSABILIDADE PELA VIDA SOCIAL 

Além de: 

Ampliar as ações de mobilização social e de organização da juventude que colaborem com as 

escolas no desenvolvimento de comportamentos, individuais e coletivos promotores da Paz. 

A potencialidade da escola como instrumento democratizador, socializador e impulsionador da 

melhoria das condições de vida, é amplamente reconhecida. A escola é em muitos sentidos, a 

porta privilegiada para a cidadania e para a construção da Paz, enquanto Associação Civil Sócio 

Educativo tem por Finalidades e Objetivos principais: 

• incentivar as escolas a nortear seu trabalho preventivo através do mapeamento dos problemas 

enfrentados no passado e na atualidade, criando parâmetros e direcionando os esforços. 

•Fornecer possibilidades de cursos em mediação de conflitos para tratar os problemas de ordem 

interna da escola e os relacionamentos interpessoais dos envolvidos no processo educacional. 

• Ajudar a escola ou a região em que ela está localizada a formar a rede de apoio junto às demais 

entidades públicas e privadas. 

• Trazer a comunidade para a escola e incentivá-la a participar das ações preventivas. 

• Implantar a cultura da paz nas escolas.  

• Combate ao bullying. 

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS: 

 

• I-Combater a Violência nas Escolas e na sociedade em geral, auxiliando os educandos no 

desenvolvimento da Cidadania, compreendendo a Cidadania como exercício de Direitos e 

Deveres políticos, civis e sociais; 

• II-Resgatar o respeito ao próximo e à escola num contexto coletivo e hierárquico; 

• III-Promoção da Cultura, defesa e conservação do Patrimônio histórico e artístico e ao 

meio ambiente; 

• IV-Conscientizar os educandos e demais membros da sociedade nas atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, contribuindo para a promoção do 

voluntariado; 
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• V-Respeito às autoridades, auxiliar na postura crítica, mas responsável e construtiva, 

fazendo-os entender sempre que o diálogo é a maior forma de mediar conflitos e de tomar 

decisões coletivas; 

• VI-Participar e auxiliar a equipe escolar e institucional em qualquer problema, para que 

as resoluções sejam amigáveis de forma que nem corpo discente, docente e administrativo ou 

qualquer funcionário seja prejudicado e principalmente o bem-estar escolar seja afetado, 

pregando sempre a moralidade educacional; 

• VI-Participar e auxiliar a equipe escolar e institucional em qualquer problema, para que 

as resoluções sejam amigáveis de forma que nem corpo discente, docente e administrativo ou 

qualquer funcionário seja prejudicado e principalmente o bem-estar escolar seja afetado, 

pregando sempre a moralidade educacional; 

• VII-Resgatar a conscientização do interesse na moralidade do nosso País e amor à Pátria, 

honrando-a e homenageando-a em suas datas comemorativas, conscientizando-os contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 

de etnia, raça, ou outras características individuais e sociais; 

• VIII-Apoiar os interesses aos estudos, auxiliando no combate à evasão escolar, estimular 

e fazer parcerias com cursos de alfabetização e integração social para pessoas carentes, jovens 

e idosas; fazê-lo conhecer o próprio corpo e dele cuidar e amar, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis com responsabilidade em relação à saúde coletiva; 

• IX-Respeito ao meio ambiente, conscientizando-os da importância da natureza em 

nossas vidas, fazendo o nosso convívio saudável, respeitando as Leis de trânsito como pedestres 

e condutores de veículos; 

• X-Respeitar a dignidade da pessoa humana; 

• XI-Estimular a parceria, o diálogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos 

sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem interesses comuns; 

• XII-Difundir atividades educativas, culturais e científicas, realizando palestras, pesquisas, 

conferências, seminários, simpósios, jornadas, cursos, treinamentos, editando publicações, 

vídeos, processamento de dados, assessoria técnica nos campos da preservação do patrimônio 

público, educacional e sócio cultural, divulgação por meio de publicações, serviços e assessoria, 

programas de informática, camisetas, adesivos, materiais destinados à divulgação e informação 

sobre os objetivos do Programa “Um Milhão de Amigos-Cidadania e Motivação”; 

• XIII-Proteger e defender os direitos da mulher, da família, da maternidade, da infância, 

da adolescência e da velhice; 

• XIV-Combater e denunciar os casos de violência em todos os âmbitos da convivência 

humana, em especial a exploração infanto-juvenil nas suas mais diversas modalidades, 

empreendendo a busca da responsabilização e punição de quem os violentam, abusa ou explora; 
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COMO OS JOVENS E OS GRÊMIOS PODEM CRIAR PROJETOS PARA O ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA ESCOLAR NA SUA ESCOLA:  

 

• Reúna o conselho escolar ou e a APM e convide: PAIS, ALUNOS, PROFESSORES E DIREÇÃO; 

• Proponha a criação de um projeto para o enfrentamento da violência escolar na sua escola:   

PRINCIPAIS DESAFIOS: 

• Trazer a comunidade para a escola; 

• Ouvir os alunos, professores, funcionários, direção e comunidade; 

• Reunir as entidades parceiras, instituições, e órgãos governamentais para buscar resultados; 

• Todos buscando soluções para as questões de violência na escola e na comunidade, bem como 

formas de prevenção. 

 

CRIME E ATO INFRACIONAL 

Os crimes são condutas ilícitas descritas na legislação penal, praticadas por pessoas com mais 

de 18 anos de idade, e ATO INFRACIONAL também é uma conduta ilícita, igualmente prevista 

em lei, porém praticada por adolescentes, ou seja: pessoas com idades entre 12 e 18 anos 

INCOMPLETOS.  

Os crimes preveem penas no caso das condenações que estão especificadas em cada artigo que 

foi infringido, enquanto os ATOS INFRACIONAIS praticados por adolescentes são passíveis de 

medidas socioeducativas, que são previstas em lei específica: ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

Mas e se for uma criança com menos de 12 anos? Nesse caso, a responsabilidade criminal é dos 

PAIS ou de seu responsável legal. Então, se chama o responsável, juntamente com o CONSELHO 

TUTELAR, para que acompanhe a criança e a sua família após o fato ocorrido, para que juntos 

busquem apoio para que a criança não se envolva mais em situações delituosas. 

O Conselho Tutelar também acompanha as situações envolvendo atos infracionais dos 

adolescentes para acompanhá-los durante e após os procedimentos a serem adotados pelas 

autoridades competentes junto as suas famílias. 

 

ATOS DE INDISCIPLINA ESCOLAR: 

São atitudes de crianças e adolescentes que estão em DESACORDO com o REGIMENTO DA 

ESCOLA, praticados de forma CONTRÁRIA às NORMAS DE CONVIVÊNCIA do estabelecimento de 

ensino. 

CRIMES CONTRA A HONRA: 

CALÚNIA: -  Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.  Ex.:  “fulano 

afanou meu celular da mochila”. 

DIFAMAÇÃO: - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação, ofender sua 

reputação.  
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INJÚRIA: - Injuriar alguém, ofendendo - lhe a dignidade ou o decoro. (São os xingamentos, 

insultos, ofensas em geral dirigidas diretamente ao ofendido). 

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO: 

DANO: - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia (em se tratando de escolas públicas, o 

crime é de DANO QUALIFICADO). 

PICHAÇÃO: - Pichar, grafitar ou, por outro meio, conspurcar (deixar sujo ou impuro, deteriorar), 

edificação ou monumento urbano 

 

CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL: 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. As 

penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem 

mais de três pessoas, ou há emprego de armas. 

AMEAÇA: – Ameaçar alguém  por  palavras  escritas,  gestos  ou  qualquer  outro  meio  simbólico  

de causar-lhe mal injusto e grave.  

OUTROS CRIMES 

 

VIAS DE FATO: – Praticar vias de fato contra alguém Ex.: (luta corporal) Lesão Corporal, Ofender 

a integridade corporal (física) ou a saúde de outrem.  

RIXA: - É uma luta entre três ou mais pessoas, com violências físicas recíprocas. 

FURTO: – Pegar ou afanar o que não é seu e sem o conhecimento do dono da coisa. 

ROUBO: - Tomar para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa 

ATO OBSCENO: – Praticar ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público.  (O ato 

obsceno tem conotação sexual e por isso ofende ao pudor público).  Ex.:  nudez voluntária e 

consciente e a masturbação em público. 

PORTE DE ARMA: - Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 

ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar 

arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização. 

POSSE DE ARMA DE FOGO:  - Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 

guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

USO OU POSSE DE ENTORPECENTES (DROGAS): - Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 

transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

TRAFICO DE ENTORPECENTES: - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

São as “sanções” aplicadas pela autoridade judicial aos adolescentes quando estes se envolvem 

na prática de atos infracionais, podendo ir desde uma simples advertência, passando pela 

Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e liberdade assistida, chegando até a internação do 

adolescente, sempre dependendo da gravidade do ato infracional cometido, ou seja, quanto 

conduta, mais grave a medida socioeducativa aplicada. 

ECA (ESTATUTO DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE) 

É o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção 

integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o 

juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Entre outras 

informações que o ECA nos traz, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em 

primeiro lugar! É isso aí. A família, a comunidade, a sociedade e os governos têm o dever de 

garantir o bem-estar da criança e do adolescente.  

Você tem direito à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, 

cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Outra coisa 

importante que está escrita na abertura do ECA é que nenhuma criança ou adolescente poderá 

sofrer negligência (desatenção, descuido), discriminação (preconceito), exploração, violência, 

crueldade ou humilhação. Isso significa que o estatuto protege as crianças contra todos os tipos 

de maus-tratos 

. Quem desrespeitar uma criança ou adolescente - e até quem souber de algum caso de maldade 

contra criança ou adolescente e não contar, vai ser punido. 

Educação é assunto importantíssimo!  É por isso que o ECA garante a todo brasileirinho as 

mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. E o colégio 

tem de ser, de preferência, pertinho de casa. E como a família precisa acompanhar o 

crescimento de suas crianças, os pais têm o dever de saber sobre o comportamento e as notas 

de seus filhotes e também de participar do processo de ensino e aprendizagem. O ECA 

determina que os pais têm obrigação de matricular seus filhos na escola.  E para tudo funcionar 

direitinho, a lei diz que o governo precisa controlar quantas crianças estão na escola, fazer a 

chamada todos os dias e, junto com os pais, cuidar para que a criançada não fique faltando aula. 

Os dirigentes da escola devem avisar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo 

alunos e os casos de muitas faltas sem explicação. Se as crianças de uma escola estão repetindo 

muito de ano, ou vários alunos estão abandonando a sala de aula, alguma coisa está errada. As 

autoridades precisam ser informadas para resolver o problema 

OS CRIMES CONTRA OS DIREITOS HUMANOS SÃO: 

- HOMOFOBIA: (preconceito contra homossexuais); 

- RACISMO: (preconceito contra pessoas de determinada cor); 

- XENOFOBIA: (preconceito contra estrangeiros ou pessoas de fora); 

- NEONAZISMO: (uma expressão da Ideologia Nazista); 

- INCENTIVO A CRIMES CONTRA A VIDA (páginas de incentivo ao suicídio, como a BALEIA AZUL 

anorexia, bulimia, etc); 

- INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: (preconceito contra pessoas de determinada religião); 
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- TRÁFICO DE PESSOAS: (prática de levar pessoas de um local para o outro de maneira forçada 

e desumana); 

- CONTEÚDOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: Pornografia infantil 

 

DIGA NÃO À VIOLÊNCIA E ADOTE A CULTURA DA PAZ 

No dia a dia da escola, as relações devem traduzir respeito ao próximo, através de atitudes de 

amizade, harmonia e integração. 

A violência, de qualquer tipo, é sempre uma derrota. Ela destrói o que pretende defender: a 

dignidade da vida, a liberdade do ser humano.  

O que fazer? 

- Aprenda as habilidades de negociação, resolução de conflitos; 

- Passe com clareza sua mensagem. A clareza da mensagem é sempre vital para garantir a paz, 

pois muitos conflitos surgem de mal-entendidos. 

- Ao se comunicar com os outros, evite mandar, moralizar, exigir, ameaçar ou alfinetar. 

- Tenha confiança de que os outros ao seu redor são capazes de viver a vida da melhor maneira 

possível com todos sendo iguais 

 

RESPEITO AOS PROFESSORES E COLEGAS 

COMO CONSTRUIR A PAZ E UM BOM CONVÍVIO ENTRE PROFESSOR E ALUNO? 

- O educador que promove o diálogo em sala tem mais produtividade e menos estresse. 

- A agressão começa quando o aluno tem a necessidade de dominar para chamar a atenção pra 

si mesmo.  

- Na maioria das vezes, uma conversa individual resolve o problema. Uma conversa com o grupo 

também pode facilitar muito ou mesmo resolver as dificuldades de indisciplina, violência verbal 

ou física entre os colegas. Uma sugestão é reservar diariamente de cinco a dez minutos para 

diálogos entre professor-aluno, individuais e/ou em grupo. 

 

PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 

PREVENÇÃO: -  prevenir quer dizer:  “preparar, chegar antes de, evitar (um dano ou um mal), 

impedir que algo se realize”.  A prevenção em saúde indica uma ação antecipada, baseada no 

conhecimento que temos das causas de uma doença. Ela tem por objetivo diminuir a chance de 

o problema aparecer ou, se ele já existe, evitar que piore. 

As mais sérias pesquisas sobre a questão nos mostram um aumento do uso de drogas, mas 

principalmente, mostram-nos a necessidade de planejarmos ações preventivas adequadas ao 

grupo que desejarmos atingir. Prevenir não é banir a possibilidade do uso de drogas. Prevenir é 

considerar uma série de fatores para favorecer que o indivíduo tenha condições de fazer 

escolhas. 
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Como você sabe, o uso de álcool e outras drogas dependem de outros fatores além da vontade 

do indivíduo. Há fatores que aumentam as chances de o indivíduo iniciar o uso de drogas, ou 

ainda, aumentam as chances de que esse uso inicial ou moderado se torne um uso que traga 

mais prejuízos para o usuário. 

O uso indevido de álcool e outras drogas é fruto de um conjunto de fatores. Nenhuma pessoa 

nasce predestinada a usar álcool e outras drogas ou se torna dependente apenas por influência 

de amigos ou pela grande oferta do tráfico. 

Para que se realize um trabalho de prevenção sério e cuidadoso, com um determinado grupo, é 

necessário: 

• identificar fatores de risco, para minimizá-los. 

• identificar fatores de proteção, para fortalecê-los. 

• tratar o grupo como específico, para identificar os fatores acima. 

Conforme orientação da caderneta de saúde do adolescente, elaborada pelo     Ministério da 

Saúde, cuidar da saúde é: 

- Escolher alimentos saudáveis, evitando os industrializados e gordurosos; 

- Beber água várias vezes ao dia; 

-  movimentar-se, evitar ficar muitas horas em frente à TV, computador ou com o pescoço 

abaixado      olhando no celular; 

- Proteger-se do sol em horários quentes; 

- Não compartilhar objetos pessoais como escova de dente, de cabelo e toalhas; 

- Dormir ao menos 8 horas por dia; 

- Não pegar carona com estranhos ou pessoas sob efeito de álcool; 

- Não tomar medicamentos sem orientação médica; 

- Conversar com um adulto de confiança sobre sentimentos tristes e depressivos; 

- Não fumar, consumir bebidas alcoólicas e outras drogas que são prejudiciais a sua saúde e 

prejudicam seus projetos para o futuro. 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

A mediação é o processo através do qual as partes em conflito, na presença de uma terceira 

parte neutra, isolam os assuntos disputados com o objetivo de desenvolver soluções, considerar 

alternativas e chegar a um consenso que leve em consideração as necessidades de ambas as 

partes.  

Neste sentido, a mediação é um processo de curta duração, interativo, que diz respeito ao 

presente e ao futuro, requerendo uma participação ativa.  

Por conseguinte, os objetivos da mediação são:  

· Chegar a um acordo; 

· Preparar ambas as partes para aceitarem as consequências das suas próprias decisões; 



10 
 

· Reduzir a ansiedade e outros efeitos negativos do conflito;  

· Fornecer um modelo para futuras negociações entre as partes. 

A mediação tem que ser um processo voluntário e sentido como necessário; 

· As partes envolvidas têm que assumir uma postura de cooperação; 

· O mediador tem que ser aceito por ambas as partes e reconhecido como neutro, imparcial 

experiente para o sucesso de um processo de mediação, é necessária a existência das seguintes 

condições. 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA 

A Comunicação Não Violenta (CNV) é um processo conhecido por sua capacidade de inspiração 

compassiva e solidária. Ensinada há mais de 40 anos por uma rede mundial de mediadores, 

facilitadores e agentes voluntários. ACNV está sendo utilizada em cada nível da sociedade por 

um crescente número de pessoas que desejam intervir e agir com meios práticos e eficazes em 

favor da paz. 

No coração da Comunicação Não Violenta está a dinâmica que dá fundamento à cooperação – 

nós seres humanos agimos para atender necessidades, princípios e valores básicos e universais. 

Com a consciência que esta constatação nos fornece, passamos a enxergar a mensagem por trás 

das palavras e ações dos outros, e de nós mesmos, independentemente de como são 

comunicadas. Assim, as críticas pessoais, rótulos e julgamentos dos outros, seus atos de 

violência física, verbal ou social, são revelados como expressões trágicas de necessidades não 

atendidas. 

PAZ, RESPEITO E TOLERÂNCIA 

PAZ - tranquilidade da alma, união, sossego, repouso, silêncio. Com ela, alcançamos a tolerância 

e o respeito, fundamentais para a convivência humana. 

RESPEITO – sentimento positivo que significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração, 

deferência. Sentimento de consideração àquelas pessoas ou coisas dignas de nossa veneração 

e gratidão, como aos pais, aos mais velhos, às coisas sagradas, aos sentimentos alheios, etc. 

TOLERÂNCIA - que significa suportar. É uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros 

e de compreensão para com suas eventuais fraquezas.  Esta palavra está ligada a outros termos 

afins: paz, diálogo, não violência, etc. 

BULLYING 

Lei nº 13.185/2015 - Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (BULLYING), 

publicada no D.O.U. em 9/11/2015. 

Art.  1º - Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying) em todo o 

território nacional. § 1º No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação 

sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que 

ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, 

com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de 

desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 
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§ 2º  O  Programa  instituído  no  caput poderá  fundamentar  as  ações  do  Ministério  da  

Educação  e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de outros órgãos, 

aos quais a matéria diz respeito. 

Art. 2º - Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou 

psicológica em atos de  intimidação,  humilhação  ou  discriminação  e,  ainda:  caracteriza-se 

intimidação Sistemática (bullying)  quando  há  violência  física  em  atos  de  intimidação,  

humilhação  ou  discriminação e ainda: 

I - Ataques físicos; 

II - Insultos pessoais; 

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 

IV - Ameaças por quaisquer meios; 

V - Grafites depreciativos; 

VI - Expressões preconceituosas; 

VII - isolamento social consciente e premeditado; 

VIII - pilhérias. 

Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores (cyberbullying), 

quando se usarem os instrumentos  que  lhe  são  próprios  para  depreciar,  incitar  a  violência,  

adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. 

Art. 3º - A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as ações praticadas, 

como: 

I - Verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 

II - Moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 

IV - Social: ignorar, isolar e excluir 

V - Psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e 

infernizar; 

VI - Físico: socar, chutar, bater; 

VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 

VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e 

dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento 

psicológico e social. 

Art. 4º - Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1º: 

I - Prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade; 

II - Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, 

prevenção, orientação e solução do problema; 

III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação; 
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IV - Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da 

identificação de vítimas e agressores; 

V - Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 

VI - Integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de 

identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; 

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma 

cultura de paz e tolerância mútua; 

VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e 

instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de 

comportamento hostil; 

IX - Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, 

com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento 

físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de 

escola e de comunidade escolar. 

Art. 5º - É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas 

assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à 

intimidação sistemática (bullying). 

Art. 6º - Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação 

sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento das ações. 

Art. 7º - Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a 

implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa instituído por esta 

lei 

 

CYBERBULLYING 

O cyberbullying é uma modalidade virtual do bullying (intimidações repetitivas entre crianças e 

adolescentes), mas com características próprias, pois tem um efeito multiplicador e de grandes 

proporções quando acontece. Nessa modalidade de bullying, as ferramentas tecnológicas tais 

como celulares e câmeras fotográficas, ambientes como a internet e as redes sociais são usadas 

para produzir, veicular e disseminar conteúdos de insulto, humilhação e violência psicológica 

que provocam intimidação e constrangimento das crianças e adolescentes envolvidos. É um 

problema mundial, mas ainda pouco conhecido pelo grande público ou subestimado pelos 

adultos, que muitas vezes o encara como uma brincadeira de crianças.  Cyberbullying não é 

brincadeira porque só existe brincadeira quando todos os envolvidos se divertem. Quando há 

uma relação desigual de poder, onde uns se divertem e outros sofrem e são maltratados, então 

é preciso que se tomem providências. 

É importante mostrar que cyberbullying não é uma “brincadeirinha” e pode trazer sérias 

consequências prejudiciais para ambos: vítimas e agressores. 

Cyberbullying: 

- Mudanças repentinas no uso da internet; 

- Medo de compartilhar o que faz na internet; 
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- Medo de ir para escola e encontrar amigos; 

- Evitam participar de atividades coletivas; 

- Sinais incomuns de tristeza; 

- Isolamento no intervalo da escola. 

É fundamental que a vítima saiba que ela não é culpada e receba apoio emocional dos familiares, 

educadores e amigos.  Geralmente a vítima é alguém que pode ser vulnerável por apresentar 

algo que destoa do grupo, não há justificativa, nem motivações específicas para a escolha, mas 

os alvos podem ser pessoas que não conseguem fazer frente às agressões sofridas, por isso elas 

precisam de apoio da escola, família e de profissionais. COMO PREVENIR? 

É muito importante estimular o debate sobre este tema com toda a comunidade escolar e 

realizar atividades preventivas.   

SEXTING - Sexting é um exemplo de uso da internet para expressão da sexualidade na 

adolescência. É um fenômeno recente no qual adolescentes e jovens usam seus celulares e 

recursos da internet para produzir e divulgar fotos sensuais de seu corpo (nu ou seminu).  

Envolve também mensagens de texto eróticas (no celular ou internet) com convites e 

insinuações sexuais para namorado (a), pretendentes e/ou amigos (as). Sexualidade e sexo não 

são a mesma coisa e precisamos perceber as diferenças para educar nossas crianças e 

adolescentes sobre seus direitos sexuais sem confundir as coisas. 

Sexualidade está presente em todo o desenvolvimento do indivíduo, mas com características 

diferentes em cada etapa da vida. A sexualidade na criança, por exemplo, é muito diferente da 

sexualidade no adulto. 

Se as crianças e os adolescentes não têm os espaços para falar de sua sexualidade nas escolas 

ou em casa, com pessoas de confiança, deixamos aberto   as devidas precauções que poderiam 

evitar sérios riscos. No Estatuto da Criança e do Adolescente considera-se crime produzir e 

armazenar fotografias ou imagens pornográficas e de sexo explícito de menores de 18 anos -  

“Art.  241.  Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de 

comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com 

pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente”.  Portanto, havendo 

imagens com este teor, cabe formalizar uma denúncia para o disque 181, 190 ou ir à Delegacia 

de Polícia mais próxima. 

CONTEÚDO IMPRÓPRIO - São conteúdos considerados incompatíveis para a fase de 

amadurecimento que uma criança ou um adolescente se encontra.  Um dos motivos de maior 

preocupação entre pais e educadores com relação aos filhos/alunos na internet é o que eles 

acessam e o tempo que permanecem na rede. Como qualquer atividade ou hábito, é preciso 

educá-los para que eles possam utilizar os benefícios das novas tecnologias de forma ética e 

segura, pois o acesso a certas informações e imagens podem comprometer o desenvolvimento 

saudável de crianças e adolescentes. 

COMO PREVENIR? 

A melhor estratégia de proteção é a orientação dos alunos. Para isso, é muito importante haver 

nas atividades escolares um espaço de conversa e debate sobre o que eles acessam e suas 

experiências na internet.  É fundamental que os alunos compreendam sobre os cuidados que 
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precisam ter, especialmente ao acessar sites que podem deixá-los expostos a situações de risco 

como por exemplo, entrar em contato com pessoas mal-intencionadas.   

DIÁLOGO E ORIENTAÇÃO continuam sendo a melhor maneira de construir hábitos saudáveis. 

Crianças e adolescentes podem utilizar a internet sim, de forma mediada e acompanhada pelos 

pais e educadores. No caso de conteúdos que violem os Direitos Humanos e que estejam 

expostos em algumas páginas ou perfis não privados (ou seja, que todos podem ter acesso), 

você pode denunciar!!! 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO ONG UM MILHÃO DE AMIGOS... 

 é uma Associação Civil, de Direito Privado, de caráter Sócio Educativo, sem fins lucrativos e com 

fins não econômicos, de natureza assistencial e filantrópica, sem finalidade política ou religiosa 

de duração por tempo indeterminado, regida pelo presente estatuto, e pelas demais disposições 

legais que forem aplicadas com SEDE principal na Rua Rui Barbosa nº 1625 – Fundos- Vila 

Teixeira – Salto/SP, e SUBSEDE na Rua Cinco de Julho nº 1393 – Fundos- Centro – Indaiatuba- 

S/P. 

 

 

 

Prêmios 

Utilidade Pública Municipal Lei: n° 2976/2006 

Utilidade Pública estadual Lei n° 13 690 de 09/09... 

CRCE 0239/2014 - Casa Civil-Corregedoria do Estado... 
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