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RESUMO 

Introdução: O bullying é um tipo específico de violência escolar, referindo-se à situação na 

qual um aluno é exposto repetidamente e ao longo do tempo a ações negativas intencionais 

por ares e que envolvem um desequilíbrio de poder entre o(s) agressor (es) e sua vítima, que 

pode ser decorrente de desigualdade física, social ou psicológica. O Bullying é um problema 

universal e pode ocorrer em vários setores da atividade humana. Objetivo: Este artigo teve 

como objetivo analisar o episódio social conhecido como bullying, seus conceitos, 

características e suas consequências no comportamento do aluno mediante acompanhamento 

do professor diante do bullyng no ambiente escolar. Metodologia :Pesquisa bibliográfica. 

Resultado e discussão : Em relação às providência sobre o tema, e também se suas atitudes 

na presença dos alunos podem ou não ocasionar situações favoráveis a pratica do bullying. 

Como age o professor mediante a prática do bullyng? Este trabalho objetiva esclarecer os 

fatos relacionados ao bullying escolar levantando o conhecimento do tema pelos estudiosos 

do assunto para o efetivo combate do problema, além disso, este trabalho enfatiza a 

necessidade de se orientar as famílias e a sociedade para o enfrentamento da forma mais 

frequente de violência juvenil do professor que não é exclusivamente o de prevenir e 

combater o bullying dentro do ambiente escolar, mas também mostra que as ações dos 

professores com os alunos podem motivar o bullying. Conclusão: Após estudos realizados 

constatou-se que as ações dos agressores podem mudar, de forma positiva ou negativa, os 

envolvidos.  Bastando ver a responsabilidade social que o professor exerce na formação do 

indivíduo, pode-se limitar tal fenômeno social, colaborando, assim, com a construção de uma 

agremiação mais justa . 
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