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Resumo

A pesquisa aborda questões ligadas à violência escolar, de como este tema
tem sido cada dia mais exposto nos meios de comunicação e de que maneira
alunos, professores e comunidade podem contribuir para a diminuição do
problema. O objetivo é verificar os fatores que mais influenciam a violência nas
escolas e apresentar possíveis formas de intervenção pelo psicólogo escolar. O
tema chamou a atenção por se tratar de um assunto bastante recorrente o que
gerou curiosidade para conhecer os desafios enfrentados por profissionais da
área escolar e qual a importância do psicólogo neste âmbito. Através de
pesquisa bibliográfica, foram expostos alguns tipos de violência ocorridos na
escola e contra a escola; como a sociedade tem responsabilidade ao repassar
suas ideias para os jovens; de que maneira a violência escolar afeta o ensino e
a relação entre educadores e educandos. Reduzir a violência escolar apenas
ao bullying é fechar os olhos para outros tipos de violência ocorridos nas
escolas; há também agressões físicas e psicológicas causadas por uma série
de motivos, inclusive motivos sentimentais ou sexuais. O psicólogo escolar
pode constituir um espaço de escuta, atento à multiplicidade e diversidade
destes jovens, explorando o tema violência e proporcionando reflexões a
respeito do mesmo. Da mesma forma pode explorar como os professores e a
equipe escolar enfrentam os desafios da violência no cotidiano escolar. Após a
pesquisa realizada foi possível perceber a realidade das escolas e a frequência
em que acontece a violência. O trabalho do psicólogo escolar tem grande
importância, pois realizando diversas formas de intervenção promove reflexões
sobre o tema de maneira singular e subjetiva, proporcionando a cada sujeito
sensações e percepções diferentes. Conclui-se o quanto é importante o trabalho
do psicólogo no meio escolar, tanto para alunos, como para professores e
comunidade.
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