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RESUMO

A escola é um ambiente favorável para o desenvolvimento de crianças e
adolescentes, mas ao mesmo tempo pode ser um local propício para a
prática de violências, tais como o bullying, no qual pode impactar
negativamente as ocupações desses sujeitos. O terapeuta ocupacional
tem como principal objetivo o envolvimento efetivo do indivíduo em suas
ocupações. Assim, esse profissional pode intervir nesse contexto
utilizando atividades lúdicas e escuta terapêutica, como forma de auxiliar
no combate a tal problemática. Este trabalho tem como objetivo
descrever a importância de ações de prevenção e combate ao bullying
realizadas por acadêmicos de Terapia Ocupacional em uma escola
pública. Trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa e
caráter descritivo, realizado a partir de uma ação desenvolvida em
novembro de 2018 em uma escola pública de ensino fundamental e
médio em Belém-Pará, onde se promoveu vivências e interações por meio
de atividades entre os alunos do ensino fundamental II para sensibilização
sobre a temática do bullying. Os acadêmicos elaboraram o planejamento
e conduziram as atividades sob a supervisão da docente responsável
pela disciplina. As atividades dirigidas pelos acadêmicos foram bem
aceitas pelo público-alvo e estabeleceram significativas reflexões acerca
dos impactos negativos do bullying na comunidade escolar. Portanto, é de
fundamental importância que haja constante articulação entre ações
educacionais e ações em saúde, a fim de reduzir esse tipo de violência
nesse espaço, onde devem prevalecer o respeito e o aprendizado.
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