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RESUMO

Nos últimos anos, casos de violência relacionados às escolas têm apresentado cada vez mais notoriedade na mídia e na sociedade em geral, 
especialmente em decorrência de crimes cometidos, a exemplo da chacina ocorrida no Rio de Janeiro, em uma escola municipal no bairro de 
Realengo em 2011, que vitimou doze estudantes. Tal violência se apresenta disseminada em diferentes países e com diferentes níveis de 
gravidade, chamando a atenção de profissionais da educação e pesquisadores de diferentes áreas. Apesar de a discussão sobre essa temática ser 
considerada recente no Brasil, tendo se iniciado aproximadamente por volta do final da década de 1980, países como França, Inglaterra, Noruega 
e Estados Unidos já realizavam estudos sobre o tema desde os anos 1970. O presente projeto tem como objetivo o levantamento bibliográfico 
sobre prevenção da violência escolar, por meio de revisão sistemática realizada em periódicos nacionais e internacionais sem delimitação 
temporal, a partir de artigos indexados em bases multidisciplinares e da saúde. As bases investigadas foram: BVS, PubMed, Eric, SciELO, Web of 
Science e Sociological Abstracts. A revisão foi realizada visando artigos que abordassem estratégias de prevenção e enfrentamento da violência 
escolar. Dentre os estudos encontrados, foram selecionados 33 artigos. Esses artigos foram categorizados de acordo com seu objetivo principal 
em três grandes eixos. Em um primeiro eixo (1) apresentam-se estudos voltados para ações de prevenção e enfrentamento da violência 
desenvolvidas pelo poder público ou pela própria escola. No segundo eixo (2), apresentam-se estudos sobre programas de prevenção e 
enfrentamento da violência escolar. E no terceiro eixo (3) são apresentados artigos que realizavam revisão da literatura quanto à qualidade e à 
efetividade de programas de prevenção da violência escolar. Os resultados apontam para o predomíno de estudos de avaliação de programas de 
prevenção da violência, de cunho quantitativo e que consideram a definição de violência escolar como interpessoal entre estudantes. É notável a 
necessidade de haver mais estudos que desenvolvam a temática da violência em escolas e que avaliem ações de prevenção e enfrentamento 
desse fenômeno.
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