Aletheiav.54,n.2,p.165-172jul./dez.2021 
_____________________________________ 

Enfrentandoob ullyingnaescola:experiênciasdeintervençõesnocombateà
violência 
SuanePastorizaFaraj 
LucianaSantaCatharinaCostabeber 
KelenBragadoNascimento 
LuizaChançasCardosodeAguiar 
Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência de ações realizadas no enfrentamento do
bullying,desenvolvidasemumaescolaprivadadointeriordoRioGrandedoSul.Asintervençõesforam
desenvolvidas a partirdetrêsProjetos:Bullying:Somosbonitospelasnossasdiferenças,bullyingnãoé
brincadeira e superando o bullying e outras formas de violência. Participaram da ação os alunos da
Educação Infantil ao Ensino Médio, matriculados na Instituição nos anos de 2016, 2017 e 2018. As
intervençõesforamdesenvolvidaspelapsicólogaescolar,acadêmicasdepsicologia,pelaassistentesocial
epelasorientadoraseducacionais.Asaçõestiveramcomointuitooferecerespaçosdeinformação,diálogo
edereflexãosobreaproblemáticadobullying,afimdeprevenirsituaçõesdeviolênciaentreospares.A
partir das ações, os alunos puderam conceituar o fenômeno, analisar suas causas e consequências,
diferenciarviolênciadebrincadeirasentreospareserefletirsobreformasdesuperaressaproblemática. 
Palavraschaves:b ullying;prevenção;escola. 
FacingBullyinginschools:theexperiencesofinterventionsinthefightagainstviolence 
Abstract:Thisworkpresentsanexperiencereportofactionsthatweretakeninthefightagainstbullying,
developedinaprivateschoolintheinteriorofRioGrandedoSul.Theinterventionsweredevelopedfrom
threeprojects:Bullying:Wearebeautifulbecauseofourdifferences,bullyingisnojokeandovercoming
bullying and other forms of violence. Theparticipantsintheactionwerestudentsfromchildschoolto
high school registered in the institution in the years 2016, 2017 and 2018. The interventions were
developedbytheschoolpsychologist,psychologystudents,bythesocialworkerandbytheeducational
counselors.Thepurposeoftheactionswastoprovideinformation,dialogueandreflectionontheproblem
ofbullying,inordertopreventsituationsofviolencebetweenpeers.Fromtheactions,thestudentswere
abletoconceptualizethephenomenon,analyzeitscausesandconsequences,differentiateviolencefrom
gamesbetweenthepeersandreflectwaystoovercomethisproblem. 
Keywords:b ullying;prevention;school. 
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Introdução 
A psicologia escolar pode ser compreendida como um campo de pesquisa, de produção de
conhecimento e deintervençãoquevemassumindoumcompromissoteóricoepráticocomasquestões
queenvolvemoâmbitodaescola,visandopromoverodesenvolvimentoeaaprendizagemdacomunidade
escolar (Oliveira & Marinho-Araújo, 2009). OConselhoFederaldePsicologia(CFP,2019)preconizou
que o psicólogo escolar deve desenvolver práticas conjuntas com a equipe daescolanaconstruçãode
estratégias de ensino-aprendizagem, considerando os desafios atuais e a necessidade de comunidade.
Petroni e Souza (2017) evidenciaram que o papel do psicólogo, neste contexto, ultrapassa o modelo
clínico(enfoqueterapêutico)evisaestabelecerparceriasparasepensaraçõesvoltadasàescolacomoum
todo. As autoras ressaltaram a pluralidade de demandas que surgem no âmbito escolar, devido à
multiplicidadedesujeitosqueesteespaçocompreende.Opsicólogoescolardeveatuarcomomediadordo
desenvolvimento humano no âmbito da educação e preconizar práticas preventivas, que contemplam
estudantes, professores, gestores, famílias e demais atores da comunidade escolar (Marinho-Araújo,
2014). 
No âmbito escolar, a prática do bullying vem preocupando alunos, pais e professores, assim
comoasociedadedemaneirageral,devidoaosdanosqueestetipodeviolênciavemcausandonasaúdee
nas relações sociais decriançasedeadolescentesenvolvidos(Alcantara,etal.,2019;Brito&Oliveira,
2014; Mello, et al., 2017; Silva, 2010). Nesse contexto, no ano de 2015, foi sancionada aLei13.185
(2015) que instituiu o Programa de CombateàintimidaçãoSistemática(B
 ullying),emtodooterritório



nacional, o qual visa à prevenção e à inibição do bullying. No ano de 2018 entrou em vigoraLeinº
13.663(2018),aqualalterouoartigo12daLeinº9.394de20dedezembrode1996-LeideDiretrizes
deBaseseEducação,paraincluirapromoçãodemedidasdeconscientização,deprevençãoedecombate
atodosostiposdeviolênciaeapromoçãodaculturadepaznasescolas.Dessaforma,asinstituiçõesde
educaçãotêmodeverlegaleocompromissosocialdeabordaratemáticaapartirdeaçõesquevisemo
seuenfrentamento. 
Opresenteartigotemcomoobjetivoapresentaraçõesdeenfrentamentodobullyingrealizadaspela
psicologia, com o apoio de profissionais de diversas áreas do conhecimento, em uma escola privada
localizada no interior do Rio Grande do Sul. As intervenções foram desenvolvidas nos anos de2016,
2017 e 2018, a partir de três projetos intitulados: Bullying: somos bonitos pelas nossas diferenças;
Bullying não é brincadeira; e, Superando o bullying eoutrasformasdeviolência.Primeiramenteserão
abordadas algumas considerações sobreofenômeno.Posteriormenteserãoexpostasasaçõesqueforam
realizadas no enfrentamento destetipodeviolência.Eporfim,serárealizadaumadiscussãodiantedas
açõeseresultadosdasmesmasnoenfrentamentodob ullyingn aescola. 
Obullyingnoâmbitoescolar 
No Brasil, o bullying ainda é pouco investigado e quando ocorre são escassas as intervenções
divulgadas cientificamente no idioma nacional (Silva et al., 2018). Este fenômeno representa atitudes
violentas, intencionais e repetitivas adotadas por uma pessoa ou um grupo contra outro(s). Ocorre,
normalmente, em uma relação desigual de poder, sendo que a pessoa que sofre tal violência fica em
situação de desvantagem, não conseguindo se defender. (Vieira, Alexandre, Campos & Leite, 2020).
Também chamado de intimidação, assédio, ameaça ou provocação, pode ser identificado por meio de
ações específicas, como colocar apelidos depreciativos, ofender, zoar, humilhar, ferir,roubareexcluir.
Essetipodeviolênciaécompostopordiferentespersonagens,osquaispodemseravítima,o(s)agressor
(es), testemunhas, e até a vítima/agressor, o que sofre e também pratica o bullying (Santos & Junior,
2014).Aagressividadepodeassumirdiferentesformas,podendoserverbal,física,relacionale/ousexual.
O bullying verbal está relacionado às ações de ameaçar e xingar. Na forma física engloba
comportamentos como bater, chutar e empurrar. O relacional se refere à exclusão de atividades,
divulgação de fofocas e mentiras. O sexual engloba comentários e condutas de natureza sexual(Reis,
Franciscatto,Silva,Simões&Nogueira,2016).Tambéméimportanteconsiderarocyberbullying,noqual
as agressões são utilizadas a partir de recursos eletrônicos, como computadores e celulares (Seixas,
Fernandes&Morais,2016). 
O bullying é um fenômeno que abrange diversos e diferentes fatores. Apraticadobullyingpode
estarrelacionada,entreoutros,aoconsumodetabacoeálcool(Marcolino,Cavalcanti,Padilha,Miranda
&Clementino,2018;Melloetal.,2017);pobreenvolvimentoafetivocomospaisouausênciadeumdos
pais ou ambos (Senra, Lourenço, & Pereira, 2011); violência doméstica (Mello et al., 2017; Senra,
Lourenço, & Pereira, 2011; Silva,etal.,2018);relaçõesdedesigualdadeebaixonívelsocioeconômico
(Senra,Lourenço&Pereira,2011). 
Em todo o mundo, estudos indicaram que o bullyingafetanegativamenteasaúde,aqualidadede
vida, o desenvolvimento psicossocial e o processo de ensino-aprendizagem de crianças eadolescentes
(Silvaetal.,2018).Obullyingpodetrazercomoconsequênciasentimentosdemedo,irritabilidade,baixa
autoestima,sentimentodesolidão,diminuiçãodorendimentoescolar,resistênciaparairàescolaeevasão
escolar,podendoacarretarosuicídiodesuasvítimas(Andrade&Li,2020;Brito&Oliveira,2014;Mello,
et al., 2017). As consequências deste tipo de violação de direitos também vêm sendo relacionadas ao
transtornodopânico,àfobiaescolareàfobiasocial,aotranstornodeansiedade,aotranstornodeestresse
pós-traumático(TEPT)eàdepressão(Andrade&Li,2020;Silva,2010;Vieiraetal.,2020).Éimportante
considerarqueasconsequênciaspodemseracurtooualongoprazo,envolvendodiversasesferasdavida
dossujeitos(Santos&Kienen,2014). 
Aprevençãodobullyingnaescola 
Apsicologiateminvestidoemaçõesnasescolascomoobjetivodeenfrentarepreveniraspráticas
de bullying e demais violências. Algumas intervenções realizadas por psicólogos têm lançado mãode
recursosmidiáticoscomo,filmes,palestrasparaeducadoresefamílias,gruposdediscussãosobreotema
com alunos, práticas restaurativas, o “teatro do oprimido”, dentre outras ferramentas que tem sido
importantenocombateaviolêncianaescola(Alencastro,etal.,2018;Balaguer,2014) 
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Andrade (2014) ao verificar as ações desenvolvidas por psicólogos no combate ao bullying nas
escolasressaltouaimportânciadopapeldoprofissionaldepsicologianesseprocesso,oqualnecessitater
contato prioritário com os alunos, devendo assumir um papel de mediador entreeleseosprofessores,
promovendoadifusãodevaloreseatitudesemproldeumaeducaçãovoltadaparaapró-sociabilidade.A
autora observou que, a maioria dos psicólogos escolares não se inclui como parte do processo de
prevenção do fenômeno, deixando a cargo da família tal postura preventiva. Isso denota um cenário
preocupante, pois se sabe da complexidade que o fenômeno do bullying envolve em termos de
consequências na saúde dos envolvidos(Barbosa,Parente,Bezerra&Maranhão,2017;Silva&Nunes,
2017). 
Nesse sentido, pode-se averiguar que esse fenômeno ainda é visto como algo não relevante por
muitosprofissionais,que,muitasvezes,desconsideramasuaexistênciaegravidadenocontextoescolar.
Assim,percebe-seanecessidadedeinvestimentoemaçõesquepossibilitamocombateeaprevençãodo
bullying.Intervençõesquedemandamaparticipaçãonãoexclusivadopsicólogo,masfundamentalmente
dos demais profissionais que atuam no cenário escolar. Também se considera que é necessário
desenvolver ações que enfoquem todos os agentes envolvidos no fenômeno, como o agressor, as
testemunhasevítimas,bemcomoafamíliaeosprofessores.EmSaraiva,PereiraeCruz(2019)édescrito
estratégiasformaiseinformais,queparecemapresentarresultadossignificativosnareduçãodobullying,
tais como: o fortalecimento da comunicação e do vínculo com os pais, que favoreça uma referência
parental positiva; a melhoria da supervisão dos recreios, mediante a formação de educadores e
professores, presentes nos diversos espaços;normasescolaresdedisciplinaqueproporcioneaosalunos
corresponsabilidade; e ações quepromovamotrabalhocooperativoentrepareseodesenvolvimentode
atividades de envolvimento escolar e comunitário na temática do bullying, numa perspectiva de
participaçãoativaedereflexão. 
Pesquisassobreprogramasnocombateaobullyingtêmevidenciadoalgumascaracterísticasefetivas
na elaboração das intervenções, entre elas: desenvolver ações que possibilitem mudanças de
comportamentos;incluircriançaseadolescentesmaisjovensnasações;preconizaraparticipaçãodospais
eprofessoresnoprogramaereuniões(Pérez,Astudillo,Varela&Lecannelier,2013;Ttofi&Farrington,
2011); formação docente, ações de conscientização; e, apoio aos alunos envolvidos nesse tipo de
violência(Craigetal.,2009). 
Diantedagravidadedofenômenofazem-senecessáriasaçõesdeprevençãoqueviseminformaros
alunos,paiseprofessoressobreoqueébullying,comoeleocorre,quaissãosuasformaseprincipalmente
o que fazer diante de uma situação envolvendo violência entre pares no âmbito escolar. É importante
considerarqueobullyingéumfenômenocomplexo,multifatoriale,portanto,oseuenfrentamentoexige
açõesarticuladasecontinuadasqueenvolvamtodaacomunidadeescolar. 
Método 
Trata-se de um estudo descritivo, da modalidade de relato de experiência, fruto da atuação da
psicologianocombateaobullyingemumainstituiçãodeeducação,localizadanointeriordoRioGrande
doSul.Aescolaquefoirealizadaasaçõesdeprevençãodobullyingéumainstituiçãodeensinoprivada
que atende alunos na faixa etária de 4a18anos,contemplandoaEducaçãoBásicanosníveisInfantil,
FundamentaleMédio.Ainstituiçãobaseia-seemprincípioséticosevaloresmoraisoriundosdareligião
católica.Buscaocrescimentointegraldoeducadoredoeducando,atravésdaexperiênciainterdisciplinar
ecomunitária,incentivandoavalorizaçãodavida,embuscadeumaculturadepazesolidariedade.Tem
seu trabalho baseado em um tema interdisciplinar que norteia o currículo escolar desde a Educação
InfantilatéoEnsinoMédio,definidoanualmentecombasenaCampanhadaFraternidade. 
Apartirdosprincípiosevaloresdaescola,asaçõesdeprevençãodobullyingforamdesenvolvidas
atravésdetrêsprojetos:“B
 ullying:Somosbonitospelasnossasdiferenças”,“B
 ullyingnãoébrincadeira”;
e, “Superando o bullying e outras formas de violência”.Essesprojetosforamrealizadosnoperíodode
setembrode2016amaiode2018eenvolveutodaacomunidadeescolar–pais,professores,estudantese
colaboradores. 
O projeto intitulado “Bullying: Somos bonitos pelas nossas diferenças” foi desenvolvido pela
psicóloga,acadêmicadepsicologiaeassistentesocial,noperíododesetembroadezembrode2016eno
mês de maio de 2017. Visou promover o conhecimento dos alunos e professores sobre o bullying;
estimular debates quanto à prática desse tipodeviolêncianasaladeaula;promoverreflexõessobreas
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diversidades culturais; e, construir um diaadiasolidárionoambienteescolareforadele.Participaram
aproximadamente510alunosmatriculadosnaEducaçãoInfantileEnsinoFundamental-AnosIniciaise
161alunosmatriculadosnoEnsinoFundamental-AnosFinaise27professores. 
A referida ação contemplou 27 encontros e foi desenvolvida nas salas de aula. Nas turmas de
EducaçãoInfantil,primeiroesegundoanodoEnsinoFundamental,ométodoconsistiunaleituradeum
livro da série: "B
 ullying na escola", daautoraCristinaKlein.Apósaleituradaobra,foirealizadauma
conversa direcionada para a reflexão sobre a prática de bullying nas escolas. Os alunosdoprimeiroe
segundo ano receberam uma atividade de colorir, para reforçar a importânciadotematrabalhado.Nas
turmasdoterceiro,quartoequintoanodoEnsinoFundamental,ométodoconsistiuemumaapresentação
de um vídeo de curta duração (aproximadamente sete minutos) sobre o tema e um diálogo para
possibilitar a reflexão sobre essa prática. Os alunos do terceiro ano, do EnsinoFundamental,recebem
uma atividade de circular as figuras que representam violência, para identificar as práticas que são
bullying. Os alunos do quarto e quinto ano, receberam uma atividade de completaratirinha,afimde
exporoquecompreenderamsobreapráticadobulliyng.Nasturmasdossextos,sétimoseoitavosanosa
intervenção consistiu em um jogo de perguntas e respostas elaborado pela psicóloga e acadêmica de
psicologia. 
Todasasintervençõesrealizadastiveramcomofocoinformar,refletiredialogarsobreofenômeno,a
fimdeprevenirsituaçãodeviolênciaentreospares.Nessesentido,emtodasasturmas,foiabordadopela
equipe da ação, o conceito debullying,ostipos,ascausaseconsequênciasdofenômenoeoquefazer
diante de umasituaçãodeviolêncianaescola.Osalunosqueparticiparamdaaçãorecebemumfolheto
informativoarespeitodatemática,produzidapelaequipedoProjeto.Esseinformativotevecomointuito
informarospais,familiareseprofessoressobreotema.Osprofessorestitularesdasturmasparticiparam
daaçãonasaladeaula. 
Oprojeto“Bullyingnãoébrincadeira”foirealizadopelapsicólogaeacadêmicadepsicologia,em
conjunto com as orientadoras educacionais, em outubro, novembro e dezembro de 2017, no recreio
escolar. A ação envolveu aproximadamente 461 alunos, matriculados no Ensino Fundamental – Anos
IniciaisenaEducaçãoInfantil.Tevecomoobjetivoabordaraquestãodobullyingesuasconsequências
deformalúdicaeparticipativaentreascrianças,promovendobrincadeirasquegerassemreflexãosobrea
temática. Visou também estimular o respeito pelas diferenças de todos; desenvolver a empatia e
solidariedade;e;proporcionaraautovalorizaçãoeavalorizaçãodosoutros.Otemafoiabordadodurante
oitorecreios,apartirdapromoçãodebrincadeiraspopulares-pulacorda,bola,passaanel,entreoutras-
pensadas com o objetivo de gerar interação, ao mesmo tempo em que se abordava a importância do
respeitoaooutro,danãorotulação(colocarapelidos),daaceitaçãodasdiferenças.Tambémeradiscutido
ofenômenodobullying,buscando-sediferencia-lodaspráticasrecreativas,demonstrandoaseriedadede
suasconsequênciasparaquemtorna-sealvodeste.Nofinaldaaçãoforamdistribuídosadesivossobreo
bullyingparaosalunos,comoslogandaação“B
 ullyingnãoébrincadeira”.Paracompletarasatividades
lúdicas,foiproduzidoummaterialaudiovisualnorecreio,juntoaosalunos.Ovídeoabordouoconceito
debullyingnaperspectivadosalunos,contemplandoostiposfísico,psicológicoerelacional,ondeocorre
esse tipo de violência e porque ela ocorre na visão dos alunos; os danos da violência na saúde enas
relações dos envolvidos. Também abordou os direitos dascriançaseadolescentes,opapeldaescola,a
relação de amizade e a importância desta. Apósaconclusãodovídeo,estefoiassistidopelosalunose
docentesdaescola.Tevecomoobjetivoserummaterialdeapoionaeducaçãoepromoçãodeumacultura
depaznaescola. 
O Projeto intitulado “Superando o bullying e outras formas de violência” teve como objetivo
abordar a temática do bullying e outros tipos de violação de direitos no contexto escolar, a partir da
produçãodehistóriasarespeitodotema,visandoàprevençãodesituaçõesdeviolênciaeasuperaçãodas
mesmas.Entreosobjetivosespecíficosdestacaram-se:promoçãodeespaçosdeconhecimentoediscussão
da temática; envolver alunos, familiar e professores na prevenção da violência; possibilitar a reflexão
acercadasuperaçãodasviolaçõesdosdireitos;e,produzirummaterialescrito(livro)sobreasuperação
dobullying.Oprojetofoirealizadopelapsicóloga,estagiáriadepsicologiaeorientadoraseducacionais,
com o apoio de docentes, direção e vice-direçãodaInstituição.Ocorreunoperíododeabrilajulhode
2018 e foi desenvolvido nas salas de aula, semanalmente, junto com aproximadamente 815 alunosda
EducaçãoInfantil,EnsinoFundamental(AnosIniciaiseFinais)eEnsinoMédio. 
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ApartirdoProjeto,osalunosdaeducaçãoinfantileprimeirosanosrealizaramareflexãoediscussão
da temática atravésdaescutadehistóriassobreotemaeelaboramumdesenhoilustrandoarespeitoda
problemática.Osalunosdossegundos,terceiros,quartosequintosanosrealizaramareflexãoemsalade
aula,apartirdeumarodadeconversa,afimdeelaboraremhistóriasarespeitodasuperaçãodobullying.
Algumas turmas produziram as histórias na sala de aula, envolvendo a professora. Outras turmas
elaboraramasnarrativasemcasa,envolvendoassimafamília.OsalunosdoEnsinoFundamental(Anos
Finais) e do Ensino Médio produziram as narrativas acerca do bullying eformasdesuperação,como
apoio da professora de redação. Após a elaboração, a equipe selecionou algumas histórias e alguns
desenhosparaaproduçãodeumlivrosobreoassunto.EstefoilançadonasemanaliteráriadoColégiodo
anode2019. 
AsatividadesrealizadasapartirdosProjetosforamregistradasemumdiáriodecampo,noqualfoi
utilizado para este relato. Para apresentar os resultados, considerou-se como critério a relevância e a
frequênciadediscussõessobreotema. 
ResultadoseDiscussão 
A partirdasintervençõesrealizadasnaescola,pode-seobservarqueexistemmuitaspossibilidades
deenfrentamentodobullying.Aintervenção“B
 ullying:Somosbonitospelasnossasdiferenças”propiciou
aosalunosaapreciaçãodehistórias,filmesedesenhosqueabordavamotema.Apartirdesseprojeto,foi
possível promover o conhecimento sobre o que é bullying eosdanosqueestapráticapodecausarnas
criançaseadolescentes.Alémdisso,pode-seestimularodebatequantoàpráticadobullying,promovendo
reflexõessobreorespeitoàsdiferençasdentroeforadoâmbitoescolar. Nasdiscussõesemsaladeaula,
foi considerado que toda e qualquer pessoa é digna e merecedoradorespeitodeseussemelhantes.Os
alunosapontaramque,asociedadeécompostadepessoasdiferentesentresi,nãosomenteemfunçãode
suaspersonalidadessingulares,comotambémdecategoriasougrupos.Entretanto,aindahoje,apesardas
transformações ocasionadas pelos movimentos sociais, existem preconceitos e discriminações, o que
resulta, frequentemente em conflitos e violência. Aatitudededesrespeitoàsdiferençasestánadireção
opostadoquesedesejaparaaexistênciadeumasociedadeigualitária.Atualmente,faz-secadavezmais
emergente a necessidade de uma educação voltada para a paz e a garantia dos direitos humanos em
sociedade. Longo (2014) defende que, para o enfrentamento da violência escolar é necessário que se
estabeleçaofomentodeatividadesquevisemdifundiroconhecimentodosDireitosHumanosnocombate
as suasviolações.Oautorapontouaindaqueéimportantearticularaçõesdesensibilizaçãoeformação,
sendo necessário promovermudançasemproldeumaconvivênciaquepriorizeadignidadehumanano
ambienteescolaresociedadeevisemàafirmaçãodeumaculturadapaznasescolas,ligadasàeducação
emvaloreseemproldaassertividade,estimulandoodiálogocomoestratégiaderesoluçãodeconflitos. 
Na ação “B
 ullying não é brincadeira” pode-se notar um bom envolvimento dos alunos nas duas
atividades propostas, brincadeiras antigaseproduçãodovídeosobrebullying.Osalunosdemonstraram
conhecimentosobreoconceito,causaseconsequênciasdobullying,questõestrabalhadascomosalunos
no ano anterior, a partir do projeto “B
 ullying: Somos bonitos pelas nossas diferenças”. Através das
brincadeirasrealizadasnorecreiodaescola-pulacorda,pésdepau,passa-aneletelefonesemfio,entre
outras-foipossívelpromoverainteraçãoentreascrianças,pontuandoaimportânciadorespeitoaooutro
nas brincadeiras. Foi possível diferenciar o que é brincadeira do que é violência. As atividades
incentivaramatolerância,aajudamútuaeosrelacionamentossociaisnaescola.Apartirdaação,pode-se
afirmarqueutilizarbrincadeirasparaseabordarsobreobullyingéumamaneiradetrabalharumassunto
sériodeumaformalúdica,porémesclarecedora,poispossibilitaincentivarpráticasdeconvivênciasque
não incluem a violência, mas a empatia e cooperação mútua. Segundo Almeida (2017) a criança se
relaciona ao brincar, o que se constitui como uma ponte que se constrói em direção “àquele que é
diferentedemim”enãoumaaçãodeanulaçãodeste. 
O projeto “Superando o bullying e outras formas de violência” visou dar continuidade as ações
desenvolvidas nos anos anteriores, mas com a reflexão “como superar o bullying e outras formas de
violência”. A partir dessa intervenção, pode-se retomar o conceitodebullying,ostipos,ascausaseas
consequências do fenômeno na saúde dos envolvidos. Mas também, pode-se pensar junto com os
educandosempossibilidadesdesuperaçãodobullying.Areferidaintervençãopossibilitouqueosalunos
relatassemsituaçõesvivenciadasecriassemhistóriassobreotema,contribuindoparaareflexãodecomo
superar essa problemática. Os educandos demonstraram lembrar-se das ações dos anos anteriores em
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relaçãoaobullying,oquemostrouaefetividadedasintervenções.Nessesentido,apartirdoexpostoem
sala de aula, entre as possibilidades de superação compreendidas pelos os educandos, destacaram-se:
brincar todos juntos; abraçar os colegas; utilizar “palavrinhas mágicas” como, por favor, comlicença,
obrigada;emprestaromaterial;nãocolocarapelidosnoscolegas;nãogritar;nãobater;amaropróximo;
e, respeitar as diferenças. Ressaltaram que uma situação de violência é algo sério e que deve ser
comunicado aos gestores eprofessoresdaescola,bemcomoaospaisefamiliares.Tambémdestacaram
queob ullyingé umcrimeequempraticapodeserresponsabilizadoporessaprática. 
O referido Projeto envolveu toda a comunidade escolar – alunos, familiares e professores –
possibilitandoampliarareflexãosobreotema.Nessesentido,poderefletiredebatersobreobullyingeos
demais tipos de violência, promovendo a empatia e altruísmo entre os agentes que compõem a
comunidade escolar. Além disso, pode pensar em possiblidades de enfrentamento e superação da
violência na escola, promovendo a cultura de paz nesse contexto. Estudos apontam que as ações
continuadasequeenvolvamaparticipaçãoativaereflexivadacomunidadeescolarsãomaisefetivasna
prevençãodob ullying( Craigetal.,2009;Pérezetal.,2013;Silvaetal.,2017;Ttofi&Farrington,2011). 
Apartirdasaçõesrealizadasedofeedbackdealunos,paiseprofessoresnodesenvolvimentodas
ações,analisa-sequefoipossívelàprevençãoeasuperaçãodobullyingnoâmbitodaescola,atravésda
promoção da informação, reflexão e discussão sobre o tema, atendendo as expectativas da equipe da
escola.Foipossíveldesenvolveratividadesreflexivasedeparticipaçãoativadosestudantes,assimcomo
açõesquepromoveramacooperaçãoentreospares(Saraivaetal.,2019).Considera-sequeaescolaéum
espaço de inserção social, a qual objetiva a formação do aluno para o exercício da cidadania e a
preparação deste para o trabalho e sua participação social (Silva & Ferreira, 2014). A escola deve
trabalharparapromoverrelaçõessociaissaudáveisentretodososseuscomponentes,baseadonorespeito
ao outro. Cabe a escola o papel legal e social de mediadora na avaliação eprevençãodaspráticasdo
bullyingedemaistiposdeviolência,aoprestarumolharatentoparaasrelaçõesqueseestabelecemnesta,
em relação a todos os seus agentes envolvidos. Deste modo, o psicólogo escolar deve mobilizando
esforços para queseproduzaumaculturadepaz,aqualpossaseestenderparaavidaemsociedadede
cada aluno ou agente envolvido nesse processo. Nesse sentido, deve trabalhar na prevenção e na
promoçãododesenvolvimentodossujeitosquecompõemocontextoeducacional(CFP,2019). 
Consideraçõesfinais 
As intervenções relatadas demonstram que ações continuadas da psicologia em parceria à escola
pode ser uma possibilidade no enfrentamento do bullying. Através destas, foi possível observar a
possibilidadedeseabordarumtemacomplexoetrazervaloresnecessáriosnoconvívioescolaresocialde
diferentes formas, como: diálogo em sala de aula, brincadeiras, estórias, vídeos, desenhos e escrita,
convocandotambémosdemaisagentesdacomunidadeescolarparaanecessidadedemudançaspositivas
nosrelacionamentosinterpessoais.Comolimitação,destaca-sequeasaçõesforamrealizadasemapenas
uma escola privada. Dessa forma, sugere-se que as intervenções de combate ao bullying sejam
promovidas em outras escolas privadas e nas escolas públicas. Sugere-se a continuidade das açõesna
instituiçãoquefoirealizadaosProjetos. 
Osprojetosrealizadosevidenciaramanecessidadedeseolharparaofenômenodobullyingescolar,
uma vez que evidenciou situaçõesvivenciadaspordiversosalunosalvosdessaprática,queporsuavez
viam-sesemvozediantedasagressões,enfrentandoavidaescolarsobaégidedomedoedosofrimento
emocional. Buscou-se através das intervenções, além do enfrentamento deste tipo de violência, a
prevenção de novos episódios de bullying, convocando-se a todos a não permitir que este ocorra na
escola,levantandoaideiadequecadaumpossuiumpapelfundamentalparaasuaprevenção. 
Asaçõescontinuadasaolongodessestrêsanosdeintervençãopermitiramumaabordagemamplado
fenômeno do bullying na escola, ressaltando a importância do conhecimento deste e de suas
consequências, bem como a necessidade contínua da superação do bullying para a promoção de uma
cultura de paz e valorização do ser humano na escola. Dessa forma, a psicologia, aliada aos demais
profissionaispresentesnaescola,podeuniresforçosparapromoveroincentivoàvalorizaçãodosdireitos
humanos,fortalecendoaçõesdeproteçãoàinfânciaeadolescência. 
Apartirdasintervençõesrealizadasconsidera-sequefoipossívelaofertadeumespaçodereflexão
e de minimização do repertório de comportamentos agressivos, promovendoaconscientizaçãosobrea
prática do bullying, consequentemente aumentando a resoluçãodosproblemasinterpessoais.Tendoem
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vistaacomplexidadedofenômeno,sefaznecessárioeédeextremaimportânciaaçõesdeprevençãono
âmbito escolar. Nesse sentido, considera-se queasintervençõesforampertinenteserelevante,afimde
avançarem na compreensão do bullying e na visibilidade do fenômeno pela comunidade escolar. É
importante considerar que trata-se de um fenômeno social e coletivo, sendo todos participantes e
corresponsáveisnoenfrentamento. 
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