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RESUMO

O questionamento que desencadeou a pesquisa consistiu em desvelar como a equipe escolar pode intervir para prevenir e reduzir o bullying no 
espaço escolar, apesar de ser um fenômeno antigo, estudado desde a década de 1970, e frequente em todos os âmbitos. A pesquisa objetivou 
averiguar se há, e quais são as dificuldades dos docentes para lidar com situações de bullying, bem como saber se estão capacitados para 
enfrentar essa problemática. Além disso, procurou conhecer estratégias didáticas que os auxilie a reduzir o bullying entre os alunos. A pesquisa 
fundamentou-se nas teorias de Fante, Lopes Neto, Calhau e Silva que contribuíram para esclarecer questões relacionadas ao bullying, e sobre a 
atuação docente nesses casos. Para investigar o fenômeno bullying em campo, a pesquisa qualitativa ocorreu em três escolas públicas e numa 
escola particular do município de Petrópolis, RJ, entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016. Os dados foram coletados por meio de observações e 
entrevistas semiestruturadas, com educadores, responsáveis e educandos das escolas selecionadas para a investigação. O estudo atendeu às 
expectativas, confirmando a necessidade da formação continuada dos docentes, devido à formação incipiente nas faculdades de educação, e, 
sobretudo pela falta de compromisso político e empenho da comunidade escolar para intervir nas situações em que o bullying é constatado. 
Dados colhidos em campo, e analisados à luz das obras consultadas, revelaram haver bullying nas escolas pesquisadas, sendo, porém, muitas 
vezes ocultado e negado pelos sujeitos da pesquisa. Além disso, demonstraram que as professoras, embora cientes dos malefícios do bullying, 
presas a práticas conservadoras, não criam estratégias para sensibilizar os alunos quanto ao tema. Sobressaíram negativamente no estudo a falta 
de conhecimento, a pouca importância dada ao problema pela equipe escolar e, em decorrência, a falta de projetos para reduzir o bullying nessas 
instituições de ensino. Esses resultados ensejam a prática de dinâmicas, debates, apresentação de filmes e realização de palestras para reduzir o 
bullying nas escolas
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