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RESUMO

A violência tem se mostrado cada vez mais presente nas escolas. A ocorrência de situações violentas que ocorre no ambiente escolar se apresenta 
como um desafio a ser enfrentado por todos que compõem este contexto. Estudos recentes apontam que estudos sobre violência escolar ainda 
são incipientes no Brasil. Este resumo apresenta por objetivo a realização de revisão bibliográfica inicial sobre a conceituação de violência escolar 
com base no olhar de professores de escolas públicas e privadas. As buscas foram realizadas nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. As 
palavras chaves utilizadas foram “comportamento adolescente”, “violência”, “educação”, “avaliação”, “violência escolas”, “docentes”, “violência 
na escola”, “concepções de professores”, “relações interpessoais”. Foram encontrados cinco artigos. As análises preliminares dos artigos apontam 
que a agressão física e verbal  são identificadas como os tipos  de violência recorrentes nas escolas. O Bullying e Cyberbullying também são 
características da violência que ocorre nesse contexto e que tais fenômenos se encontram presentes tanto em escolas públicas quanto em escolas  
privadas. As análises também apontam que a formação dos professores para intervir no fenômeno da violência escolar precisa ser revista, 
especialmente no que se refere ao conteúdo fragmentado e acrítico ministrado no decorrer da graduação e o pouco tempo destinado ao estágio 
supervisionado. Quanto aos  resultados, vale pontuar que a violência que ocorre em escolas apresenta uma perspectiva democrática, ou seja, é 
um fenômeno social que acomete tanto escolas públicas quanto privadas. E as ocorrências de situações de violência dentro das escolas são 
caracterizadas de forma a excluir a violência simbólica, psicológica e estrutural. Assim, vale ressaltar que compreender a conceituação da 
violência escolar pode se tornar relevante, até mesmo, para se pensar modos eficazes de enfrentar e intervir neste fenômeno. Assim, apostamos 
que estudos como este são de grande relevância na medida em que  ao abordar a temática da violência escolar estamos contribuindo para suprir 
uma lacuna na area  e também abrir caminhos para futuras pesquisas.
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