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Resumo

Com o aumento da violência na sociedade, o fenômeno bullying aparece como uma forma de
violência entre pares que provoca grande ameaça às escolas e comunidades. Os efeitos dessas
ações violentas têm consequências para todos os envolvidos. Devido a uma escassez de
publicações específicas sobre as intervenções da terapia ocupacional e a permanência desta
prática, este trabalho consiste em uma revisão integrativa que buscou analisar através dos
periódicos de terapia ocupacional as publicações a respeito das ações desenvolvidas para o
bullying. A busca foi desenvolvida em quatro etapas, sendo a primeira uma procura dos
periódicos de terapia ocupacional, a segunda uma busca nos periódicos sobre as intervenções,
a terceira elaboração do quadro e quarto análise dos artigos. Os resultados foram discutidos a
partir de dois grandes temas: a escola como um cenário de reprodução das violências e as
intervenções da terapia ocupacional no contexto do bullying. É importante que sejam
desenvolvidos mais trabalhos nesta temática para promover uma discussão mais profunda,
trocas profissionais, além de ampliar o repertório de ações para o enfrentamento do bullying
e outras formas de violência entre pares.

Palavras Chave: Bullying; Terapia ocupacional; Intervenções.



Abstract

Considering the increase of violence in society, the phenomenon of bullying appears as a form
of violence that causes great threat to schools and communities. The effects of these violent
actions have consequences for all purposes. Occupational therapy, in its professional practice
is able to recognize these violence and promote actions consistent with this context. Due to a
scarcity of specific publications on occupational therapies related to bullying issues, this work
consists of an integrative review that sought to analyze through the occupational therapy
journals as publications about the actions developed to deal with bullying. As a methodology,
the search was developed in four steps, the first being a search by the occupational therapy
newspapers, the second a search within the newspapers about interventions, the third elaboration of the
chart and fourth analysis of the articles. The results were summarized in two main themes: the
school as a scenario for the reproduction of violence and occupational therapy interventions in
the context of violence. It is important that there is more work developed on this topic to
promote a deeper discussion, professional exchanges, in addition to expanding the repertoire
of actions to deal with bullying.

Keywords: Bullying; Occupational therapy; Interventions.
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1. Introdução

Ao explorar os significados da palavra violência, encontramos uma diversidade de

definições que dificultam a caracterização apenas por um único olhar. Além de ser complexa,

é um fenômeno que possui multideterminação (TAKEITI, 2003). Para Zaluar (1999), a

violência é uma ferramenta de controle das relações sociais, que impede o outro de ser

enquanto pessoa, classe, gênero ou raça, através de força ou repressão. As classificações da

violência variam de acordo com os autores. Souza (2006), classifica a violência em violência

social: todas relações, ações ou omissões praticadas por indivíduos/grupos/classe/nação,

ocorrendo danos físicos, morais e emocionais ao sujeito; violência intrafamiliar e

institucional: onde ambas são formas agressivas de relação dentro das famílias (intrafamiliar)

, escola e instituições (institucional), ocorrendo danos físicos, emocionais e sexuais. Segundo

Coelho, Silva e Lidiner (2014), a OMS classifica a violência em três categorias: violência

coletiva, onde a prática de violência acontece em áreas macrossociais, políticas e econômicas,

caracterizando o domínio do Estado e de grupos; a violência autoinfligida, caracterizada por

comportamentos suicidas, auto abusivos e automutilação; e a violência interpessoal, podendo

ser violência comunitária e/ou violência familiar, praticada por pessoas próximas e/ou de

convívio da vítima. Além dessas categorias, Minayo (2006) menciona também a violência

estrutural, que consiste em processos sociais, políticos e econômicos onde se destaca a fome,

a miséria e as desigualdades sociais, de gênero e etnia no mundo. Este tipo de violência

ocorre sem consciência evidente, mantendo os processos sócio-históricos.

Na década de 90, percebeu-se um aumento na violência entre estudantes, manifestada

através de agressões verbais e ameaças (DA SILVA, 2009), e mais de uma década depois, de

acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva e do Sindicato dos Professores do Ensino

Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), percebeu-se que a violência contra professores

cresceu nas escolas públicas paulistas nos últimos anos e 54% já sofreram algum tipo de

violência nas dependências das escolas em 2019, já em relação aos estudantes, 37% declara

ter sofrido algum tipo de violência em 2019 .Os dados aumentam quando os entrevistados são

perguntados se souberam de casos de violência na escola (espectadores), onde 90% dos

professores afirmam que sim e 81% dos estudantes também.

Neste cenário de violências, o fenômeno bullying classifica-se como uma violência

entre pares, e segundo Da Silva (1998), como uma violência interpessoal, pois afirma que

esta é uma parte constituinte do ser humano, onde os sujeitos competem por reconhecimento

e domínio uns sobre os outros. Porém, outros autores como Nascimento e Alkimin (2010)
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afirmam que o bullying tem seus fatores primitivos de uma violência estrutural e cultural,

além da violência interpessoal. Ceccarelli e Patrício (2013) definem o termo bullying se

origina da palavra inglesa “bully”, que literalmente significa valentão/briguento; portanto, são

atitudes agressivas cometidas entre pares onde um autor usa práticas de intimidação,

perseguição, ameaça, ofensas verbais, humilhações, exclusão, discriminação, maus-tratos,

extorsão, danos materiais, agressões físicas e sexuais contra um outro sujeito(s). Estas

violências também podem ocorrer via meios digitais, como o cyberbullying, consistindo em

humilhações feitas através da internet e/ou por outros meios de comunicação, produzindo

consequências para todos os envolvidos, em situação mais extrema: o suicídio (HINDUJA e

PATCHIN, 2010).

De acordo com Lopes Neto (2005), o bullying vem da relação de poder que um sujeito

tem sobre o outro, características como idade, estrutura física, sociabilidade, entre outras,

promovem um desequilíbrio de poder, fazendo com que um sujeito se sinta poderoso e

superior, considerando o outro, inferior. Segundo Abramovay (2015), a violência que ocorre

na sociedade é refletida em vários espaços, sendo assim, o bullying que acontece na escola,

em toda sua dimensão, se tornou um fenômeno preocupante devido aos efeitos que provoca

sobre aqueles que são os agressores, as vítimas e também os que testemunham essas ações

violentas. A escola não somente é um local de reprodução das violências, porém esta questão,

dificultando o desempenho de seu principal papel, a formação dos sujeitos (DIEHL, 2020).

Segundo Braatz, Riske-Koch e Wickert (2017), a escola possui extrema importância em

reconhecer e acolher os sujeitos, principalmente em suas diferenças. Com isso, é necessário

que os alunos aprendam a respeitar as diferenças, reconhecendo o que nos identifica.

(MORAES, 2014).

Como o bullying acontece por meio de diferentes ações, é interessante entender o que

engloba cada uma delas. Com isso, Lopes Neto (2011) categorizou as formas e tipos como

estão apresentadas abaixo:

Quadro 1: diferentes tipos de bullying (LOPES NETO, 2011)

Bullying verbal: apelidar, falar mal e insultar;

Bullying moral: difamar, disseminar rumores e caluniar; Bullying sexual: assediar, induzir

ou abusar;
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Bullying psicológico: ignorar, excluir, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar,

dominar, tiranizar, chantagear e manipular;

Bullying material: destroçar, estragar, furtar, roubar; Bullying físico: empurrar, socar,

chutar, beliscar, bater;

Bullying virtual ou cyberbullying: divulgar imagens, criar comunidades, enviar mensagens

e invadir a privacidade.

Com o avanço da tecnologia e das formas de comunicação, o bullying virtual ou

cyberbullying, último item do quadro 1, ganha visibilidade pois ocorre de maneira mais cruel

e perversa. Segundo Brandão et al (2014), como a utilização da internet na maioria das vezes

acontece sem o monitoramento de um adulto, o uso parece não ter critérios para as práticas

boas e ruins e provoca nas crianças e adolescentes uma sensação de inconsequência, anulando

possibilidade de reflexão sobre as atitudes tomadas online, consentindo a eles uma autonomia

para a qual não estão preparados. Em razão desta falta de controle, a vítima de cyberbullying

se torna cada vez mais exposta a uma violência gratuita, disponível abertamente nas redes de

comunicação sem restrição de acesso e tempo. Além disso, o autor Olweus (2012) sugere que

o cyberbullying aconteça a maior parte do tempo fora do horário de aulas e da escola de

acordo com as pesquisas, e tem muitos efeitos negativos da mesma maneira que o bullying.

No Brasil existem iniciativas para combater este fenômeno, tanto o bullying como o

cyberbullying como por exemplo a criação da Lei nº 13.185, sancionada em 06 de novembro

de 2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying), sendo

seu objetivo principal a prevenção e o combate ao bullying na sociedade, além de delegar

aos estabelecimentos de ensino medidas de conscientização (BRASIL, 2015). Em relação ao

cyberbullying, existe um Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que foi alterado

pela presidenta Dilma Rousseff em 2012, acrescentado os crimes cibernéticos e agravando

suas penalidades (HAJE, 2016)Recentemente, de acordo com um relatório divulgado pela

OMS (Organização Mundial da Saúde) durante a pandemia da Covid-19 houve um aumento

da violência por meios virtuais, o cyberbullying, gerando medo nas crianças no retorno às

aulas (FIRMINO, 2021).

Segundo Spence (2014), o bullying deve ser discutido e analisado de maneira

multiprofissional e dentre estes profissionais, Côrtes, Gontijo e Alves (2011) afirmam que

terapeutas ocupacionais são qualificados para atender as demandas associadas à violência,
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justamente, por esse processo envolver o cotidiano do indivíduo, influenciando sua

participação em seus contextos. Desse modo, conceitua-se a terapia ocupacional como um

campo de conhecimento e intervenção nos campos da saúde, educação e social, abordando

tecnologias orientadas e adequadas, sendo a finalidade a autonomia e inserção do indivíduo

(BARROS, LOPES e GALHEIGO, 2002).

Para evitar situações de violência como o bullying, terapeutas ocupacionais podem atuar com

grupos de discussões e atividades simbólicas, promovendo reflexão coletiva como estratégia

de enfrentamento (CÔRTEZ, GONTIJO e ALVES, 2011). Sendo assim, Arbesman, Bazyk e

Nochajski (2013) apontam estudos que evidenciam como as intervenções com base em

atividades desenvolvem competências relacionais e reduzem comportamentos precursores do

bullying, além disso recomendam que terapeutas ocupacionais atuantes na área da educação

incorporem essas intervenções de habilidades sociais.1

Em relação à profissão no contexto educacional, o mais comum são os debates dentro do

contexto da Educação Especial e Inclusiva, porém, atualmente, tem surgido discussões acerca

da Educação Básica também (PAN e LOPES 2020). Borba, Pereira e Lopes (2021) apontam

que as ações da terapia ocupacional na dimensão escolar vão muito além das questões

relacionadas à deficiência, e essa nova perspectiva gestada pelo Metuia/UFSCar2, entende

que as problemáticas deste contexto são resultantes da questão social, e assim pensar uma

escola democrática, diversificada e acolhedora.

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO, 2002), os

parâmetros assistenciais estabelecem que a atuação profissional se dá tanto nos contextos

sociais na Educação Básica quanto na Educação Especial, em programas e projetos

educativos formais e não formais, incluindo ações direcionadas à redução das desigualdades

educacionais, a inclusão da pessoa com deficiência no sistema regular de ensino, atendimento

especializado na Educação Especial, adequando materiais e o ambiente beneficiando o

processo de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, a discussão ampliada da atuação da Terapia Ocupacional no contexto

educacional, principalmente na Educação Básica, é um aspecto positivo, pois ainda não há

reconhecimento neste setor por meio de regulamentações que prevejam a contratação

profissional obrigatória. De acordo com Pan e Lopes (2020), esta falta de identificação nesta

2METUIA/UFSCar refere-se ao núcleo do Projeto Metuia da UFSCar e ao Programa de Extensão METUIA –
Terapia Ocupacional Social e ao Laboratório METUIA do Departamento de Terapia Ocupacional e do Programa
de Pós-graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar.

1O termo habilidades sociais é usado para definir um conjunto de desempenhos de um sujeito em relação a
uma situação interpessoal, levando em consideração a situação em si e as variáveis culturais (DEL PRETTE,
2008).
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perspectiva da educação se deve aos próprios terapeutas ocupacionais, que afirmam se

identificarem mais com o setor da saúde, mesmo os que atuam na educação.

A prevalência do bullying na sociedade deve impulsionar pesquisas para compreender como

a escola pode ser um locus de reprodução de violências, em especial, o bullying, e ainda

compreender quais estratégias podem ser efetivas em termos de construção de diálogos sobre

as diferenças e de manejo de conflitos. Portanto, este trabalho busca através de uma revisão

integrativa de literatura, apresentar e discutir o panorama de produção científica sobre as

intervenções feitas pelos terapeutas ocupacionais em relação ao bullying, considerando

periódicos nacionais e internacionais de terapia ocupacional, devido ao tema ter abrangência

mundial (LOPES NETO, 2005).

2. Objetivos

Identificar e analisar as intervenções da terapia ocupacional em relação ao bullying a partir

de produções em periódicos nacionais e internacionais.

Compreender e discutir o panorama de produção científica sobre a temática.

3. Justificativa

Ainda que haja um aumento do bullying e de suas consequências no mundo, existe uma

escassez de trabalhos desenvolvidos nesta temática em relação à terapia ocupacional

(PEREIRA, 2010), portanto, percebe-se a necessidade de analisar as possíveis intervenções e

ações pertinentes a este contexto.
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4. Metodologia

A metodologia escolhida para este trabalho foi uma revisão integrativa sobre as

intervenções da terapia ocupacional em relação ao bullying. A questão que norteia este

trabalho é: quais intervenções vêm sendo utilizadas pela terapia ocupacional em relação ao

bullying ?

O trabalho conta com quatro etapas, sendo a primeira: escolha de periódicos de terapia

ocupacional pelo portal SCImago Journal and Country Rank (SJR, 2020), pelo Portal de

Periódicos Capes e pelo Google Acadêmico. No campo de busca destes sites, foi colocada a

palavra-chave: “occupational therapy journal” e foram encontradas um total de vinte e seis

periódicos. Nesta fase eliminou-se aquelas que não possuíam site acessível para busca dos

artigos e de idioma não correspondente a inglês, português ou espanhol, portanto

permaneceram a partir deste  refinamento dezesseis periódicos.

A segunda etapa foi o levantamento de artigos dentro das dezesseis periódicos

selecionados. Para esta etapa, a busca foi feita pela palavra-chave bullying; bullying

programs; bullying interventions. Destes periódicos, apenas apresentaram publicações

relacionadas à temática investigada, de acordo com os critérios de exclusão já mencionados:

Journal of Occupational Therapy, Schools, and Early Intervention (REINO UNIDO/ Europa),

Journal: children, young people and families occupational therapy (REINO UNIDO/ Europa),

Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo (BRASIL, América do Sul), e

The Indian Journal of Occupational Therapy (ÍNDIA/ Ásia).

A terceira etapa compreendeu a leitura e análise dos textos encontrados. Nesta etapa

foram excluídos 9 artigos que não apresentaram intervenções para o bullying. As publicações

selecionadas compuseram um quadro que sistematiza as principais informações.

A quarta e última etapa consistiu na discussão dos artigos identificados na segunda

etapa para compor o quadro 2.
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5. Resultados

Para o refinamento dos artigos descritos na segunda etapa, adotou-se os seguintes

critérios de exclusão: acesso restrito, idioma não correspondente a inglês, português ou

espanhol, fora da temática específica (bullying), artigos que fossem de revisão e, por fim,

artigos que não apresentassem intervenção (Figura 1).

Ao final do refinamento, de acordo com os critérios de exclusão, foram selecionados

quatro artigos para análise (Quadro 2).

Figura 1: Esquema representativo do refinamento do estudo.
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Quadro 2: Artigos selecionados de acordo com os critérios de exclusão apresentados no refinamento do estudo.

Revista Ano Autores Título Objetivo

Metodologia
(delineamento do
estudo+metodolo

gia)

Público alvo Intervenção

Journal of
Occupational

Therapy,
Schools, &

Early
Intervention

2020

Janet
Njelesani ,

Kristen
Attard ,
Amanda

Duimstra &
Naomi

Zenderman

Addressing
School

Bullying with
a Multi-tiered

System of
Support

Approach

Compreender
como os

terapeutas
ocupacionais
estão lidando

com o
bullying

escolar em
uma

abordagem
MTSS

(Suporte de
Sistema de

Multicamada
s -

questionário)

Delineamento: estudo
exploratório
interpretativo

qualitativo

Metodologia:
entrevistas individuais

semiestruturadas

8 terapeutas ocupacionais
(7 mulheres e 1 homem)

que trabalhavam em
escolas públicas na cidade

de Nova York.

Tratou-se de uma intervenção
indireta. Foi desenvolvido um

documento com todas as decisões
tomadas sobre as atividades teóricas,
metodológicas e analíticas ao longo

do estudo em uma trilha de auditoria.

Children,
Young

People and
Families

Occupational
Therapy
Journal

2017
D’Elia, M.,

& Brooks, R.

Bullying
Prevention:
A Survey of
School-based
Occupational

Therapists

Explorar o
papel atual

do terapeuta
ocupacional
baseado na
escola; e

compreender
o papel atual
e potencial

dos
terapeutas

ocupacionais

Delineamento:
pesquisa quantitativa

com estatística
descritiva

Metodologia:
questionário online

contendo 18 questões
abertas e fechadas

28 terapeutas ocupacionais
Não houve intervenção direta.
Através do questionário foram

discutidas intervenções.
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baseados na
escola na

promoção e
prevenção do

bullying

The Indian
Journal Of

Occupational
Therapy

2019

Srija, SS,
Sugi, S., &
Srinivasan,

D.

Efficacy of
social stories

in coping
with bullying

among
children with

childhood
psychiatry

conditions: A
randomized
controlled

interventiona
l study

Identificar as
vítimas de
bullying
entre as

condições da
psiquiatria

infantil,
desenvolver
habilidades

de
enfrentament
o para elas e
determinar a
eficácia das

histórias
sociais.

Delineamento :
estudo de intervenção

randomizado
controlado

Metodologia:
examinar as crianças

usando a Illinois
Bully Victim Scale e
formação de  grupo

experimental e grupo
controle.

22 crianças, de ambos os
sexos, com idades entre 8 e

13 anos com diagnóstico
de transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade,

dificuldade de
aprendizagem e deficiência

intelectual leve foram
aleatoriamente designadas

a dois grupos de estudo

Crianças grupo experimental
receberam sessões individuais de
histórias sociais, 3 dias/semana

(30min) seguido de dramatização e o
grupo de controle foi tratado com

sessões individuais de estratégia de
enfrentamento por 2/3 dias/semana
(30min) seguido de dramatização.

Grupo controle experimental foram
avaliados usando o CBSC e a Medida

Canadense de Desempenho
Ocupacional (COPM) para avaliar as
estratégias de enfrentamento usadas

pelas crianças e os níveis de
desempenho e satisfação com seus

comportamentos-
alvo pós-intervenção

Revista de
Terapia

Ocupacional
da

Universidade
de São Paulo

2011 Côrtes C.
Gontijo, D.

T.; Alves, H.
C

Ações da
Terapia

Ocupacional
para a

prevenção da
violência

com
adolescentes:

relato de
pesquisa

Descrever e
analisar a

intervenção
terapêutica
ocupacional
na prevenção
da violência

com
adolescentes
e verificar o
potencial dos
recursos na

promoção de

Delineamento:
estudo de caso,

referido a uma análise
detalhada de um
grupo buscando

explicar a dinâmica
de um problema

Metodologia:
Entrevistas e  um

grupo que
desenvolveu

atividades expressivas

5 alunos de escola
municipal de MG com

idade entre 12 e 14 anos

Atividades Estruturadas,
Atividades Expressivas,

Atividades Expressivas Estruturadas
e  Recursos Áudio Visuais.

9



estratégias de
enfrentament

o ao
fenômeno.

e jogos
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Primeiramente, é importante ressaltar que durante o processo de seleção dos artigos

percebeu-se que o bullying está mais relacionado ao contexto da educação. Porém para os

objetivos deste trabalho, apenas os dois últimos artigos do quadro 2 (SRIJA, SUGI e

SRINIVASAN, 2019; CÔRTES, GONTIJO e ALVES, 2011) abordam a relação bullying e

escola, que se trata da violência que ocorre dentro do espaço escolar e também fora dele, no

caso do cyberbullying, tendo sido realizados com alunos entre 8 e 14 anos. É possível que os

motivos desta associação, bullying com a educação, tenha como fatores: 1- os estudos

pioneiros sobre bullying começarem a serem desenvolvidos com estudantes em escolas

primárias e secundárias, nos anos 70 na Noruega e Suécia (BANDEIRA, 2009); 2- o suicídio

de três estudantes entre 10 a 14 anos da Noruega, tendo como causa o bullying (FREIRE e

AIRES, 2012); 3- o fato da escola ser um dos espaços passíveis de reprodução das violências

que ocorrem na sociedade (AQUINO, 1998).

Os dois primeiros artigos abordam os mesmos aspectos, porém de forma diferente, sendo o

primeiro artigo (NJELESANI ET AL 2020) um estudo feito com terapeutas ocupacionais que

trabalham em escolas públicas de Nova Iorque e suas impressões sobre as vivências do

bullying em seu cotidiano na cidade, e o segundo artigo (D’ELIA e BROOKS, 2017) buscou

analisar o sofrimento dos estudantes e recém-formados de terapia ocupacional devido ao

bullying no ambiente universitário e no estágio/trabalho no Reino Unido.

No primeiro artigo, Njelesani et al (2020), comentam que segundo o National Center

for Education Statistics em 2016, o bullying foi considerado um risco à saúde significante

para os estudantes americanos, uma vez que 28% dos alunos afirmaram ter tido experiência

com bullying. No segundo artigo, D’Elia e Brooks (2017), relatam que no Reino Unido essa

porcentagem vai para 43% de alunos que relatam já terem sofrido bullying, e destes alunos,

44% afirmaram ser vítima regularmente da prática. Ou seja, em ambos artigos esses números

são muito expressivos e repercutem durante todo o período escolar, trazendo consequências

que impactam na saúde, bem-estar e na participação das ocupações diárias, como foi

apresentado pelas autoras do segundo artigo D’Elia e Brooks (2017).

Constatou-se em comum nos artigos estudados, que ataques físicos e verbais são os

mais comuns e presentes. Côrtes, Gontijo e Alves (2011), afirmam serem estas as duas

principais formas de agressão que os adolescentes entendem como bullying e utilizam como

resposta ao bullying, como por exemplo, para se defenderem das ofensas e humilhações que

sofrem com agressões físicas. Complementando esta ideia, Njelesani et al (2020), apontam
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como os tipos mais comuns de bullying, o físico (bater, fazer tropeçar), verbal (xingar e

provocar) e o social (espalhar boatos, exclusão).

Outro ponto em comum entre os artigos é o fato de mencionarem a terapia ocupacional

como uma profissão que possui contribuições para o fenômeno bullying Por exemplo

Njelesani et al (2020) mostram que o bullying afeta o desempenho ocupacional dos alunos

tanto na escola como na comunidade, gerando dificuldades para dormir, baixo desempenho na

escola, abandono, agressividade e, com isso, menos participação social. Devido a essas

consequências, é necessário que a terapia ocupacional tenha um olhar diferenciado,

principalmente, dentro das escolas. Ainda que não haja muitas publicações sobre as

intervenções destes profissionais nestes contextos de violência, os autores dos três primeiros

artigos frisam que é importante que as ações da terapia ocupacional ocorram dentro desta

problemática emergente, pois, o trauma do bullying pode acarretar em diversas questões

clínicas e não clínicas, além de sociais, e pode ser visto como uma forma de injustiça

ocupacional3, influenciando diretamente nas ocupações diárias das vítimas (PEREIRA, 2010).

Côrtes, Gontijo e Alves (2011), também afirmam como significativa as ações da terapia

ocupacional na intervenção do bullying, pois elas são desenvolvidas em coerência com o

contexto de vida dos sujeitos.

Em relação às intervenções promovidas neste contexto do bullying, que são objeto

principal de análise deste trabalho, Njelesani et al (2020) desenvolveram um questionário

abordando terapeutas ocupacionais sobre como lidar com o bullying nas escolas através de

uma abordagem sistêmica ou multicamadas, ou seja, que abrange os que são intimidados, os

que intimidam e os espectadores das violências, e com isso promove políticas e práticas em

toda a escola. Os autores não relatam exemplos desse sistema, porém o definem em três

níveis: 1- instrução e suporte para todos os alunos na educação geral, independentemente do

risco, onde se beneficia toda a comunidade escolar; 2- prevenção seletiva, onde é oferecido

um suporte aos alunos que podem ter necessidades maiores, onde este apoio é prestado por

funcionários da escola e fornece serviços de intervenção mais específicos; 3- intervenções

indicadas especificamente a fim de oferecer um suporte mais intenso e adequado às

necessidades específicas dos alunos. Essas intervenções do terceiro nível costumam

considerar questões de saúde mental, comportamento e desempenho acadêmico, são

direcionadas para uma sessão individualizada onde a equipe pode colaborar gerenciando as

3 O termo injustiça ocupacional é conceituado como uma violação de direitos ocupacionais dos sujeitos, ou seja,
rompimento da participação nas ocupações significativas. Esta participação, contribui para o bem-estar próprio e
coletivo (HAMMELL, 2020)
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necessidades específicas do aluno, como por exemplo elaborando um plano de tratamento.

Como resultado, Njelesani et al (2020) pontuou que os terapeutas ocupacionais não

assumiram um papel nas iniciativas sobre o bullying no sistema multicamadas.

D’Elia e Brooks (2017), não usaram de uma intervenção direta a respeito do bullying,

mas desenvolveram uma pesquisa online com 18 questões abertas e fechadas para os

profissionais de terapia ocupacional sobre as vivências na escola com o bullying. Na última

questão, caso respondessem de forma afirmativa a respeito do potencial dos profissionais na

prevenção do bullying, eram direcionados a mais perguntas sobre possíveis intervenções. Das

quais se baseavam em “abordagem individual”, “ abordagem em sala de aula”, “abordagem

em toda a escola” e os demais relataram sobre intervenções nas atividades de vida diária

(AVDs), cognição e mobilidade. D’Elia e Brooks (2017) concluíram com seus estudos que os

terapeutas ocupacionais ainda estão limitados quanto ao seu papel, mesmo estando dentro do

escopo da profissão abordar promoção e prevenção do bullying. No terceiro artigo, Srija, Sugi

e Srinivasan (2019), criaram dois grupos, sendo um “Grupo Experimental” e um “Grupo de

Controle”. O “Grupo Experimental” foi submetido a sessões de histórias sociais contadas

individualmente por 30 minutos por 3 dias da semana, durante 13 sessões. Por exemplo:

Estratégias de enfrentamento foram ensinadas às crianças com a ajuda de histórias sociais

para dois comportamentos-alvo : xingamentos e bater/empurrar. O “Grupo de Controle” foi

submetido a estratégias de enfrentamento também por 13 sessões, e também através da

dramatização, diferente do grupo experimental. Como resultado, os autores sugerem que

ambos os grupos melhoraram o desempenho enquanto lidavam com o bullying, e como as

histórias sociais melhoram as habilidades sociais mesmo sem diminuir o comportamento

inadequado. Por fim, Côrtes, Gontijo e Alves (2011) desenvolveram atividades específicas em

uma escola municipal, como possibilidade de enfrentamento da violência neste ambiente. As

intervenções foram divididas em: Atividades Estruturadas, Atividades Expressivas, Recursos

Audiovisuais e Atividades Expressivas Estruturadas, onde os estudantes compuseram grupos

participando destas atividades. Como a faixa etária dos envolvidos com o bullying são

principalmente crianças e adolescentes, o repertório exige diversidade, criatividade e uso do

lúdico como visto nas intervenções relatadas neste trabalho. Côrtes, Gontijo e Alves (2011)

afirmam que seus estudos levaram aos sujeitos uma reflexão das situações do cotidiano, uma

identificação das violências, além de contribuir para uma construção de redes de suporte,

repensando estratégias para enfrentamento da violência escolar.
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Um fato interessante para ser observado nesses artigos escolhidos são as justificativas,

que foram ocultadas do quadro (Quadro 2), porém contém informações que é válido ser

apresentadas aqui. Njelesani et al (2020) apresentam como justificativa a “escassez de

literatura publicada sobre a prática da terapia ocupacional na abordagem do

bullying”(tradução nossa, p.11); já Dhelia e Brooks (2017), justificam seu estudo afirmando

que “é fundamental para os profissionais de terapia ocupacional aprender como o bullying

afeta o desempenho dos indivíduos, padrões e engajamento nas ocupações diárias” (tradução

nossa, p. 13); Srija, Sugi e Srinivasan (2019), afirmam que “para abordar os problemas

enfrentados pelas crianças durante o bullying, uma intervenção de ensino é necessária para o

desenvolvimento de respostas adaptativas de enfrentamento” (tradução nossa, p. 52) ; Côrtes,

Gontijo e Alves (2011), justificam o trabalho pela “necessidade de instrumentos que

promovam a postura ativa dos adolescentes nos processos de fortalecimento das redes sociais

de suporte, favorecendo ações efetivas na promoção da qualidade de vida” (tradução nossa,

p. 209), e complementa que estratégias feitas pelos profissionais às situações de violência

podem ser a partir de grupos de discussões e atividades que promovam a reflexão coletiva.

Com estas informações foi possível perceber como essas quatro justificativas são

complementares, e revelam o caminho que esta temática percorre dentro da profissão terapia

ocupacional mesmo em estudos diferentes.

6. Discussão

Após leitura minuciosa desses quatro artigos, ficou evidente que os profissionais de terapia

ocupacional estão começando a se apropriar de abordagens para intervir em relação às

situações de bullying dentro das escolas e das comunidades, transpondo a lógica da atuação

profissional apenas para inclusão das deficiências, principalmente quando se trata do contexto

escolar. Diante das informações que foram apresentadas acima, surge uma necessidade de

aprofundar em dois temas: o cenário escolar como reprodução das violências, e as possíveis

intervenções da terapia ocupacional no contexto do bullying, compreendendo assim as

questões que orientam este trabalho.

14



6.1 A escola como um cenário de reprodução das violências estruturais

A escola é uma instituição social com finalidade de contribuir para o desenvolvimento das

potencialidades do sujeito, física, cognitiva e afetiva, através de conteúdos contextualizados,

permitindo ser cidadãos participativos no futuro (COSTA, 2006). Porém, a violência já

presente na sociedade é reproduzida em diversos espaços, sendo um deles a escola,

tornando-se um locus de conflitos sociais, onde a violência é uma forma de controle social

(SANTOS, 2001). Porém a escola não pode ser reduzida a estas reproduções. Além disso,

como foi apresentado anteriormente, a escola aparece como o cenário mais comum

relacionado ao bullying (LISBOA e KOLLER, 2004) sendo necessário mais atenção para

pesquisas (PINHEIRO, 2006), mesmo que no quadro tenha aparecido em metade dos artigos,

devido à busca específica por intervenções. Alguns autores citados por Njelesani et al. (2020)

como por exemplo Ttofi et al (2011), definem o bullying como uma violência que ocorre em

idade escolar, relacionando diretamente ambos, portanto percebeu-se a necessidade de

aprofundar esta relação neste tópico.

Para compreendermos porque ocorre o bullying no ambiente escolar é preciso olhar para o

que o antecipa, como Takeiti (2003) menciona em seu trabalho, que para entender as relações

sociais é preciso considerar que estão atravessadas pelas relações de poder, e vão além do

conceito de classes sociais, mas compreendem também os processos sociais das relações de

gênero, étnico-raciais e culturais. Neste contexto, segundo Brandão et al (2014), o bullying

aparece como uma forma de afirmação de poder interpessoal, expressas na articulação

violência-escola, trazendo prejuízos, não só mas, principalmente, para a vida escolar dos

sujeitos, desestruturando o sistema educativo. Assim, este conjunto de atitudes agressivas

repetidas e intencionais, sem motivo aparente, acontece entre pares, com a finalidade de

causar dor e angústia, levando à exclusão, danos físicos, morais e materiais (FANTE, 2005) e

segundo a uma perspectiva de análise específica, possui três tipos de atores envolvidos: o

agressor, a vítima e o espectador (PICCHIA DE ARAUJO NOGUEIRA, 2005).

Segundo Brandão et al (2014), os atores implicados em uma situação de bullying podem ser

considerados desta maneira: as vítimas, sendo sujeitos que costumam demonstrar alguma

fragilidade, ou possuem algum traço que destoa do modelo culturalmente imposto ao grupo e

pode ser físico ou emocional. Os agressores, são sujeitos que debocham de um perigoso poder

de liderança que é obtido por meio da força física ou de assédio psicológico. Por fim, os
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espectadores são os alunos que presenciam a ação dos agressores, mas não tomam qualquer

atitude sobre isso.

Segundo Lisboa e Koller (2004), se o bullying não for identificado a tempo pode resultar em

consequências para a saúde mental de todos os sujeitos envolvidos. Em casos mais graves as

vítimas podem chegar a suicidar-se por não aguentar a perseguição, e/ou fazer ataques em

massa, como o caso da Escola Columbine no Colorado em 1999, onde dois alunos entraram

atirando na escola matando doze pessoas (FANTE, 2005). A mídia nacional e internacional

tem noticiado os atentados de jovens/adolescentes que alegam ter sofrido bullying e acabam

querendo vingança atirando dentro das escolas aleatoriamente.

Quadro 3: Casos mais notórios envolvendo tiroteios (LOPES NETO, 2011).

1977 – WEST PA DUCAH, KENTUCKY,

USA

Autor - 14 anos (3 mortos e 5 feridos)

1998 – JONESBORO, Arkansas, USA Autores – 11 a 13 anos (5 mortos)

1998 – SPRINGFIELD, OREGON, USA Autor – 17 anos (2 mortos)

1999 – ESCOLA COLUMBINE,

LITTLETON, COLORADO, USA

Autores – 17 e 18 anos (13 mortes e dezenas

de feridos). Suicidaram-se em seguida.

1999 – TABER, CANADÁ Autor – 14 anos (1 morto)

2003 – TAIÚVA, SÃO PAULO, BRASIL Autor – 18 anos (8 feridos)Suicidou-se em

seguida.

2004 – REMANSO, BAHIA, BRASIL Autor – 17 anos (2 mortos e 3

feridos).Tentativa de suicídio.

2004 – CARMEN DE PATAGONES,

ARGENTINA

Autor – 15 anos (4 mortos e 5 feridos)

2007 – UNIVERSIDADE DE VIRGINIA,

TECH, USA

Autor – 19 anos (32 mortos). Suicidou-se

em seguida.
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2011 – REALENGO, RIO DE

JANEIRO, BRASIL

Autor – 23 anos – (13 mortos).Após ser

baleado por um policial, suicidou-se em

seguida.

2019 - SUZANO, SÃO PAULO BRASIL* autor 17 anos (8 mortos) Suicidou-se em

seguida.

*Acrescentado pois foi um acontecimento recente.

Segundo Fernandes e Müller (2009), a escola muitas vezes fecha os olhos para a existência

das diferenças, mascarando e até anulando que as desigualdades são parte da

população,tirando sua responsabilidade de compromisso com esta população que necessita de

cuidados e ações gerais e específicas para reparar as dificuldades desse contraste social. O

cotidiano das escolas públicas e das particulares, está permeado por esta violência

institucional, aluno para aluno, aluno para professor/funcionário da escola e

professor/funcionário para aluno. Desse modo é impossível não vincular a falta de recurso e

sucateamento das escolas a desvalorização dos docentes,as decisões verticalizadas e ainda

uma valorização da privatização, fazendo assim com que o Estado abra mão de sua

responsabilidade (NUNES, 2016). Assim, muito mais do que culpar, é preciso responsabilizar

todos os envolvidos com a educação no Brasil, cobrando e pensando ações urgentes para

combater a crescente violência nas escolas (BRANDÃO et al, 2014).

Além disso, é imprescindível entender que as diferenças estão presentes na escola, pois é um

local onde ocorre uma troca e reconhecimento entre os sujeitos, assim como também é um

espaço de alteridades, onde se inseridos princípios de compaixão, empatia e dignidade

perceberia-se como a exclusão do outro reduz a capacidade de aprender sobre nós mesmos

(HABOWSKI, CONTE e DE BORBA PUGENS, 2018). Segundo Vasconcelos (2007) a

escola tem o dever de promover a cultura do outro, a fim de compreender as singularidades

dos sujeitos; incentivando assim, a pluralidade humana, levando em consideração sempre a

alteridade, que promove uma justiça social e respeito às diferenças (HABOWSKI, CONTE e

DE BORBA PUGENS, 2018).
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6.2 Intervenções da terapia ocupacional no contexto do bullying

Como o principal objetivo deste trabalho buscou analisar as intervenções que têm sido feitas

por terapeutas ocupacionais no contexto escolar para lidar com o bullying, este segundo

tópico discute o caminho que a terapia ocupacional percorreu para chegar ao contexto escolar,

abordando as possíveis ações e intervenções para lidar com esta problemática.

Na história, a terapia ocupacional teve seu início centrado na lógica da reabilitação física, a

fim de dar conta de uma demanda após a 1ª Guerra Mundial. Após, nos anos 70 e 80, quando

a luta pelos direitos ganharam destaque no mundo, os movimentos sociais no Brasil ansiavam

por mudanças buscando a redemocratização do país e um acesso a serviços públicos,

firmando a luta pelos direitos sociais, contra os mecanismos de exclusão da sociedade

(GOHN, 1997; BARROS, GHIRARDI e LOPES, 2002). Com isso os profissionais de terapia

ocupacional, passaram a avaliar as intervenções que estavam sendo feitas dentro dos espaços

de exclusão como os manicômios, asilos, prisões, escolas especiais, e questionaram as

possibilidades de suas ações, para que não fossem apenas reforçar práticas de exclusão já

presentes na sociedade (BARTALOTTI et al, 2001). Devido a centralização na reabilitação no

começo, os terapeutas ocupacionais se inseriram em instituições de Educação Especial, onde

se tornou um importante espaço de trabalho, e na medida que se dava o desenvolvimento na

área, outras concepções foram se formando, como ações para uma educação inclusiva, e como

as problemáticas sociais também necessitavam de atenção (PAN e LOPES, 2020).

Segundo Abramovay (2005), a escola em alguns momentos é considerada um ambiente

seguro, mas em outros é palco para situações como o bullying e outras ações violentas. Como

o espaço escolar reproduz as desigualdades já existentes na sociedade, principalmente por

meio de e àquelas relacionadas à classe social, gênero e raça, limitando a relação entre os

diferentes, o que consolida o isolamento e exclusão. (ABRAMOVAY et al, 2002).

Segundo Pereira (2018), no cotidiano escolar, a terapia ocupacional possui estratégias e

tecnologias singulares para enfrentar as dificuldades de relacionamento entre pares, pois

também compete ao terapeuta ocupacional implicar-se com estas problemáticas, partindo de

seu conhecimento e formação para construir possíveis caminhos de enfrentamento. Nesse

sentido, Gontijo, Marques e Alves (2012) afirmam que todos os profissionais atuantes neste

contexto precisam conscientizar-se da influência que a vulnerabilidade social tem sobre a

educação. Assim, as possibilidades de ação na escola para a terapia ocupacional, se
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reconhecem para além da inclusão, que pensa a educação como um direito à diversidade

(MATOS e MENDES, 2014).

Para elucidar as possíveis intervenções para enfrentar as diferenças na escola, que acabam

produzindo violências e desigualdades, Silva e Borba (2018) através de uma proposta variada

de oficinas (rodas de conversa, exposições dialogadas e entre outros) em território escolar,

buscou compreender a pluralidade da cultura juvenil contemporânea, utilizando músicas,

dinâmicas e recursos audiovisuais para debater temas em relação aos marcadores sociais da

diferença como gênero, raça, sexualidade. Essas oficinas, segundo Silva e Borba (2018)

definem a importância da desconstrução dos sujeitos, possibilitando que a diversidade seja

reconhecida. Carrara (2009), afirma que enquanto a escola tentar encaixar alunos em um

“padrão”, estará produzindo desigualdades e ameaçando a alteridade4, portanto através do

projeto Gênero e Diversidade na Escola, descrito por Silva e Borba (2018), foi possível uma

reflexão sobre a naturalização das diferenças na escola, promovendo oficinas e discussões,

pois acredita que este local favorece a construção de suas identidades tanto individual quanto

coletiva e levar essas discussões contribuem na formação pessoal do sujeito.

As formas de enfrentamento da violência, especificamente do bullying, precisam dialogar

direto com o contexto onde acontece, levando em consideração os aspectos sociais,

psicológicos e econômicos, antes mesmo de pensar as medidas de ação; ainda mais, devido

sua multifatoriedade, não existe algo pronto e fechado, como uma receita sobre as ações

possíveis para enfrentamento (FREIRE e AIRES 2012). Além disso, Lopes Neto (2005), diz

que deve ser dado aos autores de bullying, condições para repensarem seus comportamentos e

oferecer oportunidades sadias e amigáveis de reconciliação, evitando expulsão que

marginaliza ainda mais o sujeito.

Sendo esta a demanda escolar, Rocha (2007) afirma que a educação é um campo amplo para

intervenção da Terapia Ocupacional, caracterizado essencialmente por ser interdisciplinar,

tendo como instrumento o coletivo, educadores, estudantes, família, equipamentos escolares e

a comunidade. De acordo com Jurdi, Brunello e Honda (2004) a intervenção terapêutica

ocupacional deve fazer uso das atividades humanas objetivando desconstruir ações de

exclusão, pois isto reflete no processo de aprendizagem e permanência na escola. Atividades

como a dramatização, onde as situações de bullying podem ser vivenciadas pelos autores e

pelas vítimas, assim como o contar de histórias específicas, podem ser um exemplo útil para

que as crianças e adolescentes adquiram suporte para lidar com as diferentes formas deste

4 A palavra alteridade é a concepção de que todos os indivíduos interagem e criam relações de interdependência
com outros indivíduos (CARRARA, 2009)
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problema, assim como a formação de grupos de apoio, que protejam as vítimas e auxiliem

na solução dessas situações particulares (KRUG et al 2002).

Segundo Jurdi, Brunello e Honda (2004), a terapia ocupacional tem proporcionado ações

voltadas para o cotidiano escolar e nas relações estabelecidas nesse ambiente, e a partir desta

troca, busca consolidar propostas de intervenção, desenvolvendo ações para enfrentamento e a

superação das situações de vulnerabilidade social que atingem crianças, adolescentes e jovens

brasileiros. Portanto, para uma terapia ocupacional presente na escola é preciso que haja

políticas públicas que incluam estes profissionais na linha de atuação, além disso é importante

que os próprios profissionais se reconheçam como necessários.

É fundamental buscar dentro da terapia ocupacional novas relações para além da perspectiva

saúde-doença, problematizando a relação da profissão com a sociedade e a cultura, pensando

uma prática que seja coerente com os contextos cultural e social (BARROS, GHIRARDI e

LOPES, 2002). Segundo Barros, Ghirardi e Lopes (2002), a questão social tornou-se

fundamental para a terapia ocupacional no Brasil, possibilitando novos referenciais

teóricos-práticos, enxergando o sujeito como um ser social dentro de um processo cultural, e

assim buscar uma transformação social. As possíveis ações neste campo utilizam de

intervenções tanto individuais quanto coletivas, tendo como propósito a promoção do direito e

cidadania, ampliando repertórios e vivências ( MALFITANO, 2005).

7. Considerações Finais

Este trabalho buscou analisar as publicações sobre as intervenções da terapia ocupacional em

relação ao bullying através de uma revisão integrativa, sendo assim, percebeu-se poucas

publicações sobre intervenções de terapeutas ocupacionais relacionadas à prática do bullying

nos periódicos específicos de terapia ocupacional. Portanto, como já apresentado aqui

anteriormente, é importante que existam mais produções científicas nesta temática a fim de

contribuir tanto para o acesso à informação quanto para uma atualização da própria prática

profissional.

Em contribuição para a terapia ocupacional, nota-se o desafio de através deste trabalho

estimular novos olhares para dentro do ambiente escolar, além das deficiências, e assim

favorecer uma troca de saberes, inclusive entre regiões e culturas diferentes, pois isto traria

uma riqueza de informações ainda maior, facilitando e ampliando os pensamentos para uma
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ação dentro da escola. Como o bullying é um fenômeno extremamente relevante para

compreender o cotidiano de crianças e adolescentes, principalmente, porque ele acontece, não

só mas também, no ambiente escolar, lugar onde se dá uma parte significante da  rotina deles.

Portanto, é indispensável que exista uma ação da terapia ocupacional direcionada para

o enfrentamento destas e outras formas de violências, compreendendo-as como multicausais,

a fim de promover o diálogo, a convivência com as diferenças e a autonomia dos sujeitos

envolvidos em todos os aspectos, e como são diversas as estratégias para lidar com o bullying,

a troca é algo necessário dentro da prática da profissão.

Como os prejuízos causados pelo bullying são drásticos tanto na escola quanto na

comunidade é indispensável que se efetue ainda políticas públicas e ações para uma

conscientização, e principalmente para a prevenção do bullying. Além disso, os profissionais

terapeutas ocupacionais precisam se reconhecer como potentes agentes da escola, com amplo

repertório de atuação para compor a equipe multiprofissional.
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