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RESUMO

O estudo se debruça sobre a prática do bullying em estabelecimentos de ensino no Estado do Amapá. A questão indagadora que direcionou a 
investigação foi quais percepções estão presentes no imaginário escolar acerca do fenômeno do bullying e que posturas as escolas adotam em 
decorrência de situações que envolvem agressões físicas e psicológicas repetitivas entre estudantes? Trabalhou-se como hipótese básica a 
premissa de que os profissionais da educação reconhecem a prática do bullying no cotidiano escolar, bem com suas consequências e possuem 
capacitação/formação para lidar de maneira satisfatória com tal prática. A pesquisa tem como objetivo analisar e discutir as posturas presentes 
no ambiente educativo e o papel da escola quanto à prevenção e combate ao fenômeno do bullying, por ser também lócus de formação ética e 
moral. A investigação ocorreu em estabelecimento de ensino estadual, localizado no município de Santana, onde foram colhidas informações de 
alunos, professores e coordenadores pedagógicos sobre como observam, percebem e lidam com as formas explícitas e veladas do bullying. Trata-
se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualiquantitativa do problema, utilizando-se o método de abordagem hipotético-dedutivo e 
método de procedimento estatístico. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados fontes bibliográficas, questionários e formulários de 
perguntas, além de entrevista gravada. Os resultados alcançados na investigação revelaram que 90% dos professores e 88% dos alunos afirmaram 
ter presenciado a ocorrência de bullying entre estudantes da escola; 100% dos professores afirmaram não haver projetos voltados à prevenção à 
prática de bullying no estabelecimento; e, 94% dos alunos acreditam que a escola deveria adotar medidas mais rígidas como forma de punição ao 
praticante de bullying. A pesquisa aponta que dos estudantes que dizem terem sofrido ou presenciado bullying, a prática se deu forma direta que 
é caracterizada por imposição de apelidos, assédios, agressões físicas, ameaças e ofensas. Carência de formação continuada para saber como lidar 
com o problema é apontada por educadores como um grande entrave. Por outro lado dizem que a escola precisa desenvolver projetos para 
trabalhar valores éticos e morais com os alunos, além da necessidade de se criar mecanismos de aproximação mais efetiva entre a escola e a 
família, a fim de que haja esforços integrados em busca de soluções. Como conclusão da pesquisa pode-se afirmar que a prática do bullying, em 
suas mais repulsivas formas de manifestação, permeia o cotidiano escolar de forma muito evidente e que há uma ausência de trabalho 
pedagógico voltado a inibir tal fenômeno muito em razão da pouca seriedade com que a escola tem tratado a existência da conduta 
internamente. Tal omissão contribui para a consolidação de condutas delituosas de agressores, além do desencadeamento de baixa autoestima e 
de transtornos psíquicos e/ou comportamentais das vítimas. Esse quadro contribui para tornar o ambiente escolar local hostil, pouco atrativo 
para estudantes, além de inadequado para um processo ensino aprendizagem bem sucedido.
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