
Não subestime ninguém, trate sempre com 

respeito. A vida é uma dança das cadeiras, 

um dia sentado, noutro em pé. 

Carpinejar 

 

O BULLYING NÃO É UMA BRINCADEIRA 

 

Como Ajudar... 

 Facultar um ambiente seguro e acolhedor; 

 Estar atento a possíveis alterações comporta-

mentais; 

 Privilegiar uma comunicação próxima que favo-

reça a partilha de rotinas diárias;   

 Evitar responsabilizar a vítima; 

 Promover a auto-estima; 

 Favorecer a aquisição de competências sociais; 

 Contribuir para o alargamento de interesses 

sociais  que facilitem a integração pessoal e 

social. 

 Procurar a ajuda de profissionais especializa-

dos. 

 

O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: 

aquece e arrefece, acelera e abranda, sossega e 

depois desinquieta. O que ela quer é coragem. 

Guimarães Rosa 
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Lixa: 255 496 986 



O que é Bullying? 
 
Bullying  é um termo utilizado para  descrever 

comportamentos de viole ncia fí s ica ou psi-

colo gica,  intencionais e repetidos,  pratica-

dos por indiví duos (bully  -  valenta o),  ou 

grupo de indiví duos, provocando dor e an-

gu stia. Os referidos comportamentos ocor-

rem numa relaça o desigual de poder.  

 
O que envolve? 

  

 

 

 

O que não é Bullying? 

 Discussões ou brigas pontuais; 

 Conflitos fora do grupo de pares (Ex: profes-

sor/aluno; pai/filho). 

Tipos de Bullying 

O Bullying pode ser praticado de diversas formas, em 

funça o da relaça o Bully-Vítima: 

 Intimidação Física: Bater, Empurrar, Chutar, Be-

liscar; 

 Intimidação Verbal: Insultar, Apelidar, Ameaçar; 

 Intimidação Emocional: Ignorar, Excluir; Isolar, 

Discriminar; 

 Bullying Material: Estragar, Roubar; 

 Bullying  Indireto: Caluniar,  Disseminar Rumo-

res, Difamar; 

 Bullying Sexual: Assediar, Induzir, Abusar; 

 Ciberbullying: Divulgar Imagens, Enviar Men-

sagens, Invadir a Privacidade. 

 

 

 

 

Sinais de Alerta 

 

 

 
Estratégias a operacionali-
zar... 
 
 
Pela Vítima: 
 
 Ignorar; 

 Utilizar o humor; 

 Recorrer ao dia logo com outros significativos; 

 Adotar uma postura calma e firme, a par de compor-

tamentos positivos; 

 Procurar proteça o evitando contextos de risco. 

 
Não faças a vontade ao bully… Adota uma postura proativa! 

 

 
Pelo Agressor: 
 
 Dirigir-se aos outros pelo nome; 

 Evitar insultos e boatos; 

 Abster-se de juí zos de valor; 

 Respeitar a diferença; 

 Evitar a agressa o fí sica e psicolo gica. 

 
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. 

 
 

Por quem Assiste… 
 
 Manifestar desacordo pela atitude do agressor; 

 Desviar a atença o do problema introduzindo novos 

to picos de conversaça o; 

 Procurar ajuda de autoridade; 

 Adotar comportamentos de apoio a  ví tima. 

 
Evita ser Observador… Age!!! 

 Todos os comportamentos são considerados agressão; 

Nem toda a agressão é classificada como Bullying. 
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