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Introdução 

 
 A ocorrência de violências nas escolas não é um fenômeno recente, no entanto o tema passou a ser objeto 

de análise por vários campos de investigação, dentre eles o Direito, tendo em vista a valorização do princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana.  O Bullying, na contemporaneidade, “além de constituir um importante objeto de 

reflexão, tornou-se, antes de tudo, um grave problema social [1]”.  

Os resultados desse estudo foram, por meio de minicurso ministrado em participação no Fórum de 

Biotemas (“O bullying e o princípio da dignidade da pessoa humana”), levados a alguns dos alunos da educação básica 

da Escola Estadual Dulce Sarmento e Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, ambas situadas  na região central da 

cidade de Montes Claros – MG. Objetivou-se aproximar o ensino superior em Direito dos estudantes das séries 

fundamentais, com o escopo precípuo de promover o respeito e a tolerância entre os educandos. No decorrer do mini-

curso, através da livre participação dos  integrantes do mini-curso, começaram a surgir relatos de violência 

caracterizada pelos integrantes da equipe como bullyng, ora vivenciados como meros expectadores ou como vítimas.  

 
Material e métodos 

 
O estudo da prática do Bullyng durante o mini-curso valeu-se da abordagem qualitativa. Caracteriza-se, 

também, em estudo transversal, descritivo e do tipo revisão de literatura, visto que se realizou por meio da busca de 

artigos científicos na área do direito e afins. Utilizou-se como base teórica, de livros e doutrinas que aprofundam no 

estudo dos assuntos abordados na pesquisa. 

 

Discussão e Resultados  

 
A palavra bullying é derivada do verbo inglês bully e significa usar a superioridade física para intimidar 

alguém. Também adota aspecto de adjetivo, referindo-se a “valentão”, “tirano”. Como verbo ou como adjetivo, a 

terminologia bullying tem sido adotada em vários países como designação para explicar todo tipo de comportamento 

agressivo, cruel, intencional e repetitivo inerente às relações interpessoais. As vítimas são os indivíduos considerados 

mais fracos e frágeis dessa relação, transformados em objeto de diversão e prazer por meio de “brincadeiras” maldosas 

e intimidadoras. As causas do bullying, em geral, estão relacionadas a numerosos fatores pessoais, escolares e, mesmo, 

familiares.  

No lado pessoal, o agressor se vê superior, até porque, geralmente, conta com o apoio de cúmplices, ou 

visto que a vítima se trata de alguém com pouca capacidade de responder às agressões. O agressor se sente bem, 

superior, com a sujeição e sofrimento do agredido.  

Como principais consequências para as vítimas, pode-se destacar a baixa autoestima; dificuldade de 

relacionamento social e no desenvolvimento escolar; ansiedade; estresse; evasão escolar; atos deliberados de 

autoagressão; dores não especificadas; depressão; pânico; abuso de drogas e álcool; um quadro de neuroses como a 

fobia social e, em casos mais graves, psicoses que, a depender da intensidade dos maus-tratos sofridos, podem levar, até 

mesmo, a tentar contra a própria vida e ao homicídio – seguido ou não de suicídio. 

 Em relação ao agressor, reproduz em suas futuras relações o modelo que sempre desenvolveu em suas 

primeiras integrações sociais – principalmente nas escolas –, para além do ambiente familiar, e que lhe trouxe 

resultados “positivos”, a saber, o do autoritarismo baseado na força bruta e agressões de vários gêneros contra o outro. 

Conseguintemente, o indivíduo torna-se, cada vez mais, fechado à afetividade, tendendo, até mesmo, a incorrer em 

comportamentos criminosos.  

Os atos de bullying entre alunos apresentam determinadas características comuns, como comportamentos 

deliberados e danosos, produzidos de forma repetitiva num período prolongado de tempo contra uma mesma vítima, 

apresentam uma relação de desequilíbrio de poder, o que dificulta a defesa da vítima, não há motivos evidentes; 

acontece de forma direta, por meio de agressões físicas (bater, chutar, tomar pertences) e verbais (apelidar de maneira 

pejorativa e discriminatória, insultar, constranger); de forma indireta, caracteriza-se pela disseminação de rumores 

desagradáveis e desqualificantes, visando à desmoralização e exclusão da vítima do grupo social [2]. 

Dessarte, o bullying não pode ser visto como uma fase normal do desenvolvimento de uma criança ou 

adolescente, é na verdade um grave problema social  que pode prejudicar amplamente os alunos (em especial, os que 



 

sofrem as agressões), principalmente no que se refere ao progresso acadêmico e social, podendo ser classificado como 

uma forma de agressão física, moral e, dessa maneira, ir contra ao princípio fundamental que baseia todos os direitos e 

garantias fundamentais, isto é, a dignidade da pessoa humana. A qual pode ser entendida como uma característica de 

cada ser humano, que o faz destinatário de respeito e consideração por parte do Estado e de toda a sociedade, o tornando 

um sujeito titular de uma série de direitos e deveres fundamentais, em suas várias dimensões [3].  

Usando de recursos de multimídia, ensinamentos doutrinários e análises de textos legais e constitucionais, 

tratamos, durante o minicurso, sobre breves noções de Introdução ao Estudo do Direito, Filosofia do Direito e de Direito 

Constitucional, analisando principalmente o conteúdo do Título II da Constituição Federal – que dispõe sobre os 

direitos e garantias fundamentais – esclarecemos sobre a importância de tais normas positivadas pela Constituição para 

a vida de todos à luz de seu fundamento – a dignidade da pessoa humana.  

  
Ademais, provocou-se a discussão acerca da impossibilidade de convivência harmônica, entre as pessoas 

citadas anteriormente, frente às agressões físicas e verbais que configuram o bullying e que, por consequência, 

desencadeiam resultados negativos, de forma ampla, para todo o ambiente educacional. Evidenciou-se a total lesividade 

da conduta do bullying e que os prejuízos causados por este são, em muito, desproporcionalmente superiores à falsa 

diversão da cruel “brincadeira”.  

 
Conclusão 

 
Após a conclusão da pesquisa e extensão, por meio do referido minicurso, dos conhecimentos produzidos 

a alguns educandos do ensino básico das mencionadas instituições de ensino, pode-se perceber a importância do 

conhecimento jurídico se aproximar das pessoas (que não tem contato profissional ou estudantil com tal ciência), dos 

fatos socias problemáticos e das relações que se processam, muitas vezes, contaminadas pela violência ou outros vícios.  

Após caracterizado o  bullying, sua vítima e seu agressor, os participantes da oficina relatam incidentes 

fortes e comoventes da prática dessa violência em seu ambiente escolar. 

A resposta das crianças e adolescentes ao conteúdo ministrado foi positiva e o aproveitamento foi, 

elevado, tendo em vista o interesse pelo assunto e anseio, despertado em muitos, de transformar o ambiente em que 

estudam.  
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