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Os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, passarão a ter a incumbência de 
promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e combate a práticas 
de intimidação e agressão recorrentes entre os integrantes da comunidade escolar, conhecidas 
como bullying. A determinação, que poderá fazer parte da Lei de Diretrizes de Bases da 
Educação (LDB), foi aprovada nesta terça-feira (14) pela Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE), em decisão terminativaDecisão terminativa é aquela tomada por uma comissão, 
com valor de uma decisão do Senado. Quando tramita terminativamente, o projeto não vai a 
Plenário: dependendo do tipo de matéria e do resultado da votação, ele é enviado diretamente 
à Câmara dos Deputados, encaminhado à sanção, promulgado ou arquivado. Ele somente será 
votado pelo Plenário do Senado se recurso com esse objetivo, assinado por pelo menos nove 
senadores, for apresentado à Mesa. Após a votação do parecer da comissão, o prazo para a 
interposição de recurso para a apreciação da matéria no Plenário do Senado é de cinco dias 
úteis, e deverá seguir agora para análise da Câmara. 
 
Para o autor do projeto de lei (PLS 228/10), senador Gim Argello (PTB-DF), os efeitos do 
bullying são deletérios, "causando enorme sofrimento às vítimas". Para ele, essa situação é 
ainda mais grave quando acontece nas escolas, "por afetar indivíduos de tenra idade, cuja 
personalidade e sociabilidade estão em desenvolvimento". 
 
Em sua justificativa, o senador pelo Distrito Federal lembra que o tema, por ser recente, ainda 
não está previsto na LDB. Para ele, a abordagem nas escolas é necessária, pois o bullying se 
manifesta de formas diversas, que incluem insultos, intimidações, apelidos pejorativos, 
humilhações, amedrontamentos, isolamento, assédio moral e também violência física. 
 
"Julgamos que essa abordagem seja mais adequada, pois evita a padronização das medidas a 
serem adotadas - as quais devem ser definidas de acordo com a realidade vivida em cada 
escola -, além de contornar o risco de tipificar condutas já tratadas no arcabouço jurídico 
competente, de forma mais genérica", explicou Gim Argello. 
 
Para o relator, senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), o projeto vem "em boa hora". Em seu 
relatório, ele sugere algumas providências a serem adotadas pelas escolas, mas pondera que, 
por se tratar de uma lei geral, válida para todos os sistemas de ensino, não seria adequado 
descer a detalhes. 
 
Entre as sugestões apresentadas pelo relator, estão a capacitação técnica e pedagógica de 
todos os profissionais da educação que trabalham nas escolas, incluindo os não docentes; 
interação entre educadores e pais de alunos; articulação entre gestores educacionais e os 
encarregados da segurança da cidade e do bairro e ainda conscientização das crianças, 
adolescentes e jovens sobre as consequências "nefastas desse tipo de comportamento covarde 
e antissocial". 
 
Segundo Ana Amélia Lemos (PP-RS), o projeto é meritório e urgente, pois o bullying é uma 
"prática lesiva que afeta o desenvolvimento de crianças e adolescentes na fase escolar". Marta 
Suplicy (PT-SP) lembrou que o bullying é um problema sério e que tem gerado crimes em 
vários países. Walter Pinheiro (PT-BA) ressaltou a importância de as escolas combaterem esse 
mal, que traz "vexame e constrangimento" às vítimas. 
 
Gastos com Educação 
 
Na reunião desta terça, a CE também aprovou a realização de uma audiência pública para 
apresentar e debater os gastos relativos aos anos de 2009 e 2010 - da União, dos estados e 
dos Municípios - com educação nas suas diversas modalidades, com ênfase na educação 
básica.  
 



O autor do requerimento, senador Cristovam Buarque (PDT-DF), também quer discutir, no 
debate, a planilha de custos associado ao Plano Nacional de Educação, e a evolução do número 
total de alunos no sistema de ensino. 
 
- Queremos entender os números para sabermos se os recursos estão indo para o lugar certo - 
explicou Cristovam, ao defender a realização da audiência Pública. 
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