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RESUMO: 

Introdução:  Nos últimos tempos, uma forma de violência escolar, conhecida por bullying, ganhou mais 

visibilidade nos noticiários de jornais e revistas, causando preocupações aos pais, professores e a sociedade 

em geral. Objetivo: Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo primordial, investigar a importância 

e a necessidade da atuação do psicólogo escolar no enfrentamento e na prevenção do bullying nas escolas. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico, com abordagem qualitativa. Esta pesquisa foi 

realizada a partir de artigos, livros e revistas científicas com o intuito de identificar como a Psicologia 

Escolar pode atuar nos problemas relacionados ao bullying nas instituições escolares. Resultados: Foi 

possível afirmar que o psicólogo poderá trabalhar amenizando as consequências daqueles que já sofreram 

com as situações de bullying na escola. Podendo também exercer seu papel neste contexto para a prevenção, 

desenvolvendo o trabalho de prevenção e enfrentamento da violência no ambiente escolar, articulando 

espaços que beneficiem o diálogo e favoreça relações sociais tornando assim, o ambiente mais saudável 

entre alunos e professores. Conclusão: Foi possível confirmar a hipótese inicial de que a atuação do 

psicólogo escolar poderia ser eficaz na prevenção e no enfrentamento do bullying escolar. Sendo assim, de 

acordo com os estudos realizados, pode-se afirmar que, a atuação deste profissional se torna primordial, 

visto que ele possui o conhecimento teórico/prático necessário para intervir junto ao corpo docente e 

discente na escola, a fim de sanar ou pelo menos diminuir a frequência e as consequências que partem da 

problemática em questão. Dessa forma, a pesquisa logrou êxito ao atingir seus objetivos. 
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