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RESUMO

A área da educação apresenta notória relevância social, visto que escolas são equipamentos fundamentais na formação e desenvolvimento da 
sociedade. Atualmente, questões relacionadas a escola e a violência, vêm apresentando notoriedade crescente no país e fora dele. Tal violência 
se apresenta disseminada em diferentes regiões geográficas, realidades socioeconômicas e manifesta em diferentes níveis de gravidade, 
chamando a atenção de profissionais da educação e pesquisadores de diferentes áreas, inclusive de profissionais psicólogos. O psicólogo quando 
convocado para atuar em escolas, depara-se com questões de violência escolar e muitas vezes não possui recursos para enfrenta-la. Este estudo 
tem por objetivo compreender o fenômeno da violência que ocorre em escolas e contribuir para problematizar a atuação do psicólogo neste 
contexto, a partir de uma revisão bibliográfica. Foram realizadas buscas nas plataformas SCIELO, PEPSIC e Google Acadêmico, utilizando as 
palavras-chave: violência escolar; psicologia na escola; bullying na escola; psicólogo escolar e educacional, sem delimitação temporal. Foram 
analisados trinta e três artigos e as análises foram balizadas pelas seguintes questões norteadoras: Definição de violência escolar, suas principais 
tipologias, possíveis ações para enfrentar e prevenir o fenômeno, compreender o histórico da atuação do psicólogo escolar, os modos de atuação 
e os referenciais teóricos utilizados por psicólogos no campo escolar. Nesta análise foram excluídas teses, dissertações e artigos que não 
estivessem em língua portuguesa. Quanto aos resultados nota-se que a definição da violência escolar, em escolas públicas e privadas, geralmente 
é compreendida como a violência física entre pares. Com relação a definição da atuação psicólogo na escola, esta ainda é caracterizada por suas 
funções de atendimento clínico e psicométrico e poucos estudos se referem a atuação institucional de um psicólogo no espaço escolar. Sendo 
assim, este profissional depara-se constantemente com situações de violência nas escolas e os recursos utilizados geralmente se referem a 
atendimentos individuais e a estratégias de intervenção de curto prazo. Dessa forma, compreender o fenômeno da violência escolar, a atuação do 
psicólogo neste contexto e as estratégias de enfrentamento utilizadas tornam-se fundamentais para lidar de modo mais adequado com este 
fenômeno e suscitar reflexões sobre ações de prevenção e enfrentamento a violência neste contexto.
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