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Um dos grandes problemas sociais 
na atualidade e que tem levado 
o sofrimento e até a ocorrência 
de atos violentos, como suicídios 
e atentados, a muitas escolas nos 

mais diversos países.
O autor possui 10 anos de 

trabalho na causa antibullying, 
tendo exercido, ora como titular, 
ora como interino, a função de 
promotor de justiça na defesa 

da infância e da juventude, 
saúde, pessoas portadoras de 

necessidades especiais, idosos e 
consumidor, possuindo uma boa 
experiência concreta em casos 

de bullying.
É graduado, ainda, em Psicologia 
e Mestre em Direito do Estado e 

Cidadania pela UGF-RJ.
Ele procurou escrever um 

livro simples, direto e objetivo 
com a intenção de facilitar aos 
pais, professores e escolas a 
compreenderem o bullying e 

cyberbullying e poderem tomar 
as medidas iniciais para prevenir e 
atuar no controle do problema.

Este livro foi desenvolvido 
para auxiliar pais, educadores 

e diretores de escolas a 
compreenderem melhor o 

fenômeno bullying e cyberbullying, 
bem como adotarem medidas 
iniciais de prevenção e controle 

dessas situações.
O autor defende a saída judicial 

como última opção a ser adotada 
para tentar resolver o problema 
do bullying e do cyberbullying, 

deixando explicações sobre, para 
os casos que forem necessários, 
como tais medidas poderão ser 

adotadas e o que os tribunais têm 
decidido nesses casos. 
O foco deste livro está 
na mediação, incentivo a 

autoresponsabilidade, busca de 
empatia entre supostos agressores 

e vítimas e a adoção de uma 
resposta integrada entre pais, 
escolas, comunidade etc) para 

reduzir o bullying.
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BRAGA 

CALHAU  
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Deputados durante o processo de debates 
da futura Lei federal de combate ao bullying 

no Brasil (2013). Autor de diversas obras 
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PREFÁCIO

É com muita satisfação que faço a apresentação da 4ª 
edição do livro “Bullying: o que você precisa saber” do pro-
motor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, 
Lélio Braga Calhau.

O autor possui 10 anos de experiência no assunto, ten-
do publicado artigos, ministrado palestras por todos o Brasil 
e participado como especialista na Câmara dos Deputados 
nos debates ao projeto de lei de combate ao Bullying, tendo, 
inclusive, recebido uma Comenda da Frente Parlamentar 
de Combate ao Bullying pelo seu trabalho na área. 

O autor é graduado em Psicologia, mestre em Direito 
do Estado e Cidadania pela UGF-RJ e autor de diversas 
obras jurídicas.

Este livro foi escrito em linguagem simples e com o 
objetivo de ajudar pais, educadores e diretores de escolas etc 
a poderem lidar concretamente com o bullying e cyberbullying.

Recomendo, e muito, a sua leitura !

Ricardo Carlini
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APRESENTAÇÃO 
À 4A EDIÇÃO

Dez anos depois de atuar em diversas “trincheiras” da 
vida contra o bullying e suas diversas variantes, vejo chegar 
à quarta edição o presente livro. 

Não se trata de um livro científico e nem um livro jurí-
dico, embora tanto pesquisas técnicas como julgamentos dos 
tribunais brasileiros também estejam presentes neste trabalho. 

O foco deste livro é ajudar pessoas: alvos de bullying, 
familiares, educadores, diretores de escolas, advogados, juízes, 
promotores de justiça, etc. 

Espero que seja um livro mais claro, objetivo e um instru-
mento de paz, em especial, para escolas, pais e a sociedade civil.

Belo Horizonte, maio de 2018.

Lélio Braga Calhau
Promotor de Justiça

direitopenal@gmail.com
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