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Nesse trabalho, é esperado relatar sobre o Bullying 

no ambiente escolar, e como o Educadores vem 

por meio tentando intervir para que cause menos 

impacto no psicológico do aluno. Assim, a meta que 

o educador espera é que as vitimas não altere seu 

psíquico muito menos que traga como 

conseqüência o desrespeito, o preconceito pelo 

próximo, causando uma extrema dificuldade na 

aprendizagem do aluno.  
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 Para elaborar esse projeto foi necessario realizar 

algumas pesquisas em escolas de Guarantã do 

Norte-MT e do Distrito Union do Norte municipal de 

Peixoto de Azevedo-MT envolvendo entrevista com 

alunos dentre 13 a 19 anos. 

 Levantamento de informações com vitimas do 

Bullying; 

 Identificação de violências físicas e verbais;  

 Diagnóstico do psicológico das vitimas.   
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Bullying no Ambiente Escolar: A Importância da Intervenção. 

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O termo Bullying surgiu na Noruega, na década de 

80, e é originário da palavra inglesa Bully, que quer 

dizer ameaçar, intimidar, amedrontar, tiranizar, 

oprimir e maltratar. O primeiro a relacionar a palavra 

com o fenômeno foi Dan Olweus, professor da 

Universidade da Noruega. O Bullying muitas vezes 

em sala de aula há preocupação tanto para os   

Colegas como para os professores em  

seu ambiente de atuação, pois os alunos muitas 

vezes, desrespeitam sua presença promovendo um 

ambiente de insegurança , com conflitos constantes, 

no qual até o professor acaba tornando-se vitima do 

Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O trabalho de pesquisa referente ao tema é 

voltado diante a preocupação dos educadores na 

atualidade e a sociedade referente ao Bullying, 

tendo como objetivo de conscientizar as pessoas 

que Bullying leva as vitimas ao estado muito crítico 

tornando o assunto de suma importância, levando 
algumas pessoas ao estado de depresão ou mesmo 

a obito .   

 

CONCLUSÃO 

WEBIOGRAFIA 

 É encontrar saídas, para que esse tipo de 

agrecividade não se Torne comum no ambiente 

escolar e social. Assim o Bullying não será 

percistente decorrendo a excassez. Desta maneira 

seria possivel convir que não é preciso para as 

pessoas no ambiente tanto escolar como social. 

Nessecitando mostrar que podemos ser sociais.  
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