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Dedicatória

Dedico este livro ao meu filho Lucca que aprendeu 
muito bem, desde pequeno, a importância de se 
colocar no lugar dos outros e a importância do 

respeito às diferenças e à individualidade de cada um.

Luciana Tisser

Aos meus filhos Cesar, André e Caroline, que com seus 
comportamentos e atitudes de respeito, empatia e 

solidariedade diante das diferenças e individualidades 
das pessoas foram fontes de orgulho e significativa 

inspiração na escrita deste livro.

Rogéria Leal Renz



Este livro tem como objetivo ensinar o público infantil a importância da preven-
ção e do combate a qualquer tipo de bullying e orientá-los sobre o tema.

Segundo a Lei 13.185, sancionada em 6 de novembro 2015, as escolas são obri-
gadas a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying, determinando 
que seja feita capacitação de docentes e equipes pedagógicas. Essas medidas vi-
sam implementar ações de prevenção e solução dos problemas, assim com orientar 
pais e familiares para identificar vítimas e agressores.

Essa nova lei também estabelece que sejam realizadas campanhas educativas 
e fornecida assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e agressores. 

Considerando a demanda sobre esse assunto e o texto da lei, apresentamos 
este material em forma de livro, que desenvolve um conteúdo informativo e educa-
tivo, buscando contemplar de forma lúdica as determinações da nova lei, fornecen-
do uma ferramenta significativa para as escolas, professores e pais na identificação 
e no combate ao bullying.

Apresentando algumas questões inseridas em quadros no texto, o leitor é convi-
dado a interagir contando um pouco de si, o que acaba sendo mais um facilitador 
no manejo da situação! 

Boa leitura!

Apresentação 



? ?



Você já ouviu 
falar sobre 
BULLYING?

Vamos começar falando 
um pouquinho sobre o 
significado da palavra para 
entendermos bem!



A palavra BULLYING é estrangeira, portanto de outro país, e se origina 
da palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Não tem um 
nome traduzido na nossa língua, mas é entendida como ameaça, 

opressão, humilhação, maus-tratos. Enfim, atos ou agressões que têm o 
objetivo de causar sofrimento em outra pessoa ou colegas. 


