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Introdução: Os estudos sobre psicologia escolar e psicologia e adolescência permitiram
reflexões sobre a escola contemporânea e o entendimento da adolescência enquanto
construção sócio-histórica e cultural.  Diante do exposto, e a partir de uma experiência
de estágio básico abordando o tema “Falando sobre sexo e sexualidade” numa escola,
observou-se durante a realização das práticas, a intolerância para com o outro. Diante
destes apontamentos, o problema de pesquisa deste trabalho de conclusão de curso de
graduação em psicologia delineou – se em “Quais os sentidos construídos pelos
adolescentes sobre bullying na escola?”.  Objetivo: Investigar quais os sentidos
construídos pelos adolescentes sobre bullying escolar;Apreender as características do
adolescente no contexto escolar em que se apresenta; Conhecer as estratégias
utilizadas de enfrentamento ao bullying da escola pública estadual, a qual os
adolescentes freqüentam; Identificar quais as conseqüências do bullying para os
adolescentes. Metodologia: Devido ao pouco tempo para a realização da entrevista
semi-estruturada, esta será com uma amostra de quatro adolescentes matriculados no
ensino médio, entre 15 e 16 anos, de ambos os sexos que tenham tido qualquer contato
ou conhecimento sobre o assunto. Assim,será providenciado o TCLE (Termo de
Compromisso de Livre Esclarecimento) destinado aos pais ou responsáveis por
menores de 18 anos. Ressalta-se que, todos os cuidados éticos serão garantidos, de
acordo com o Comitê de Ética do UnilesteMG e com a Resolução 196 de 10/10/1996
que prevê as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo sujeitos
humanos. Resultados: Os dados serão analisados a partir do material coletado por uma
entrevista semi-estruturada individual. Após a realização da entrevista com os
adolescentes, será utilizada técnicas de Análise de Conteúdo, buscando destacar as
relações que existem entre o fenômeno em estudo. Assim sendo, procurar – se à
categorizar as respostas para em seguida fazer a análise. Tais resultados farão parte do
próximo passo da pesquisa, que consiste na elaboração de um artigo científico previsto
para o 2º/2013. Conclusão: Reflete-se se realmente é possível superar visões sobre o
bullying na escola, uma vez que, esse é comumente apresentado como manifestações
de preconceito e discriminação, se realmente é possível transformar a escola em um
espaço de pleno desenvolvimento do “ser”.
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