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RESUMO 

 

 

SILVA, D. T. G. Estratégias de prevenção da violência escolar: revisão integrativa da 

literatura. 2018. 94 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

A violência escolar é um fenômeno mundial que afeta negativamente o desempenho 

acadêmico, saúde física, mental e bem-estar emocional tanto da vítima, quanto de 

perpetradores e testemunhas, gerando ansiedade, medo e insegurança. O presente estudo 

objetivou analisar a produção do conhecimento científico acerca das estratégias de prevenção 

da violência escolar utilizadas por profissionais da educação. Foram consultadas as bases de 

dados: PubMed, ERIC, PsycInfo e LILACS. Selecionamos 17 estudos que atenderam aos 

critérios de inclusão, e os dados foram analisados no Software Iramuteq 0.6 alpha 3. Os 

resultados indicaram que o desenvolvimento de programas de prevenção da violência escolar 

é a principal estratégia utilizada pelos profissionais da educação. Embora os estudos tenham 

utilizado técnicas multivariadas, houve convergência no que se refere ao desenvolvimento das 

habilidades sociais dos estudantes, promoção da autoestima e autoconhecimento. Esses 

estudos destacaram também a importância do envolvimento dos estudantes, da família e de 

toda a comunidade escolar para a redução da violência. Concluímos com esse estudo de 

revisão que os programas de prevenção da violência escolar propõem ações 

multidimensionais, incluindo articulação intersetorial que atenda à demanda de todos os 

envolvidos. 

 

Palavras-chave: Estratégias. Prevenção. Violência. Escola. Professores Escolares.  



 
ABSTRACT 

 

SILVA, D. T. G. Strategies for preventing school violence: an integrative review of the 

literature. 2018. 94 f. Master Thesis - University of São Paulo at Ribeirão Preto. College of 

Nursing, Ribeirão Preto, 2018. 

 

School violence is a worldwide phenomenon that negatively affects the academic 

performance, mental and physical health and emotional well-being both from the victim and 

perpetrators and witnesses, creating anxiety, fear and insecurity. This study aimed to analyze 

the production of scientific knowledge on strategies of school violence prevention used by 

education professionals. The following data basis have been consulted: PubMed, ERIC, 

PsycInfo and LILACS. We selected 17 studies that attended to the criteria of inclusion, and 

the data was analyzed by the Iramuteq Software 0.6 alpha 3. The results showed that the 

development of school violence prevention programs is the main strategy used by education 

professionals. Although studies have used multivariate techniques, there has been a 

convergence in which refers to the development of the social skills of the students, promotion 

of self-esteem and self-knowledge. These studies also highlighted the importance of the 

student’s involvement, the family and all the scholar community to reach a lower in violence. 

We conclude by this review study that school violence prevention programs propose 

multidimensional actions, including intersectoral articulation that attends to the demands of 

all those involved. 

 

 

Keywords: Strategies. Prevention. Violence. School. School Teachers.



 

RESUMEN 

 

SILVA, D. T. G. Estrategias de prevención de la violencia escolar: una revisión 

integradora de la literatura. 2018. 94 f. Dissertación (Maestria) - Escuela de Enfermería de 

Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

La violencia escolar es un fenómeno mundial que afecta negativamente al desempeño 

académico, la salud física, mental y el bienestar emocional tanto de la víctima como de los 

acosadores y testigos, generando ansiedad, miedo e inseguridad. En el presente estudio se 

pretendió analizar la producción del conocimiento científico en lo que respecta a las 

estrategias de prevención de la violencia escolar utilizadas por profesionales de la educación. 

Se consultaron las siguientes bases de datos: PubMed, ERIC, PsycInfo e LILACS. Se 

seleccionaron 17 estudios que cumplían los criterios de inclusión y los datos se analizaron con 

el Software Iramuteq 0.6 alpha 3. Los resultados indicaron que el desarrollo de programas de 

prevención de la violencia escolar es la principal estrategia utilizada por los profesionales de 

la educación. Aunque en los estudios llevados a cabo se hayan utilizado múltiples técnicas, se 

apreció convergencia en lo referente al desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes, promoción de la autoestima y autoconocimiento. Se desprende, de estos estudios, 

la importancia de la involucración de los estudiantes, de la familia y de toda la comunidad 

educativa en la reducción de dicha violencia. Se concluye, por tanto, con este estudio de 

revisión, que los programas de prevención de la violencia escolar proponen acciones 

multidimensionales, incluyendo la articulación intersectorial que atienda a la demanda de 

todos los implicados.  

 

Palabras clave: Estrategias. Prevención. Violencia. Escuela. Maestros. 
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Graduei-me em Psicologia com título de bacharel e licenciatura pela Universidade 

Paulista – (UNIP), no ano de 2007. Posteriormente ingressei na pós-graduação MBA em 

Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trabalhei como 

Consultora Autônoma nas áreas de Gestão de Pessoas, Psicologia Escolar e Orientação 

Vocacional/Profissional. Atuei na realização de processos de recrutamento e seleção, 

treinamentos e orientação de carreira para diversas empresas da região. 

Após as experiências na área Organizacional, surgiu a oportunidade de ingressar na 

academia, portanto, atuei como docente das disciplinas Psicologia da Educação, Psicologia do 

Trabalho e Psicologia Aplicada à Administração de Empresas, junto à Faculdade São Luís de 

Jaboticabal. Foi quando conheci a Prof.ª Dra. Munira Penha Domingues, atualmente uma 

grande amiga, e a “personagem principal”, que tornou meu ingresso no Mestrado algo 

alcançável, pois me apresentou a ilustríssima Prof.ª Dra. Sonia Maria Vilela Bueno, quem me 

acolheu e me preparou para ingressar no Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em 

2016. 

Infelizmente, no início do ano letivo de 2016 nossa querida “Soninha” (como ela gosta 

de ser chamada) foi afastada das suas atividades por problemas de saúde. Foi um momento 

muito difícil, pois nós orientandos temos enorme apreço pela nossa honrada professora. Mas, 

graças a Deus, tive a grande oportunidade de conhecer a Prof.ª Dra. Zeyne Alves Pires 

Scherer, que foi maravilhosa e me acolheu sem hesitar, sempre disponível para me orientar. 

Foi neste momento que iniciei o contato com a temática da “Violência”, e confesso que 

considero essa oportunidade uma recompensa, pois simplesmente me encantei pela pesquisa 

sobre essa temática. O Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre Violência (GREIVI), 

coordenado pela professora Dra. Zeyne Alves Pires Scherer e pelo Dr. Edson Arthur Scherer, 

foi determinante para meu amadurecimento como pesquisadora. Além disso, foi durante as 

pesquisas do GREIVI que pude conhecer minha grande amiga doutoranda Jaqueline Stefanini 

Rodrigues, pessoa encantadora, determinada, motivada e simplesmente apaixonada pela 

pesquisa. Essa aproximação foi o que tornou possível o meu caminhar na pesquisa, bem como 

no aprimoramento da escrita de trabalhos científicos. Jaqueline, inclusive teve participação 

em todas as etapas para a construção dessa dissertação.  

A participação da Prof.ª Dra. Karina Dal Sasso Mendes também foi fundamental para 

a concretização deste estudo, pessoa iluminada e super competente, que não se opôs em me 

orientar com o uso da tecnologia, a fim de aprimorar e enriquecer meu trabalho.  

Olhar para trás e perceber o caminho que percorri até este momento tão esperado, faz-
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me pensar que não há dificuldade que não possa ser superada, mas para que isso aconteça 

necessitamos ter ao nosso lado pessoas parceiras que nos orientem, acreditem em nosso 

potencial, nos motivem e lutem conosco. Fui privilegiada, Deus preparou “anjos” na terra 

para me amparar nesta jornada incansável que está apenas começando. O conhecimento só 

pode ser construído com o esforço, cooperação e compartilhamento de ideias. 

 

Débora Tatiane Góes Silva
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Introdução 

 

1.1 Educação: aspectos relevantes  

De acordo com o Relatório de Monitoramento da Educação Global (GEM), 

desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), a educação é o fator mais importante para todas as dimensões do 

desenvolvimento sustentável de uma nação. Além disso, uma educação de qualidade 

proporciona prosperidade, melhoria nos serviços de saúde e menos violência (UNESCO, 

2016). 

Considerando a importância da educação, o Fórum Mundial de Educação, realizado no 

ano 2000, teve a participação de 164 países, envolvendo representantes de grupos regionais, 

organizações internacionais, agências financiadoras, organizações não governamentais 

(ONGs) e sociedade civil. No evento, foram lançados os compromissos da Educação para 

Todos (EPT), e, desde então, as ações são monitoradas quase que anualmente por meio do 

Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos (UNESCO, 2015).  

A cada triênio, estudantes de 35 países que fazem parte da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) são avaliados pelo Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Esse programa é reconhecido como a 

avaliação educacional mais importante a nível mundial. Os resultados do ano de 2015 

apontaram Singapura como líder na classificação geral em leitura, ciências e matemática, com 

556 pontos, sendo que a média dos países participantes foi de 493. O Brasil, por sua vez, 

marcou 401 pontos nos mesmos itens e ficou na 63ª na classificação geral (OCDE, 2015). A 

razão para esses resultados não está na falta de investimento em educação, pois em 2004 o 

Brasil investia 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) na educação, e a partir de 2013 passou a 

investir 6,2%, percentual acima da média dos países que compõem a OCDE, que está em 

5,3%. Contudo, esse aumento no investimento não foi suficiente para melhorar a 

aprendizagem dos estudantes (IOSCHPE, 2016).  

Os diversos desafios contemporâneos enfrentados pela escola afetam o 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Tais desafios estão relacionados aos 

comportamentos problemáticos dos estudantes, incluindo o desrespeito, o não cumprimento 

de regras, o uso da violência e a depredação do patrimônio, o surgimento de armas de fogo na 

escola, a disseminação do uso de drogas e a expansão das gangues (ABRAMOVAY; RUA, 

2002; NUNES; CARIDADE; SANI, 2015; BECKER; KASSOUF, 2016). Assim, a 

permanência na escola deixa de ser um investimento social para o indivíduo, causando 

desinteresse nos estudantes (IOSCHPE, 2016).  
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O ambiente escolar não se limita a um contexto de aprendizagem de conteúdos 

(SILVA; COSTA, 2016), mas também de desenvolvimento de empatia, de relacionamentos 

saudáveis, de habilidades intelectuais e de senso crítico (YOUNG, 2011). Diante disso, 

estudos internacionais evidenciam a importância da inserção de temas transversais no 

currículo escolar como comportamentos de risco (atos agressivos, uso de substâncias, 

delinquência juvenil e comportamento sexual de risco), promoção de saúde emocional, 

empatia, habilidades sociais, autoconhecimento e gerenciamento do comportamento 

(CHAPMAN et al., 2013; GOODMAN–SCOTT; DOYLE; BROTT, 2013; DUARTE; 

HATCH, 2015).  

No Brasil, apesar da articulação do currículo escolar ser pautada nas políticas 

econômicas do país, visando o preparo do estudante para o mercado de trabalho (LIBÂNEO, 

2016), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) estabelece a inclusão nos 

currículos escolares de conteúdos relativos aos direitos humanos, à liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber (BRASIL, 2017). Além 

disso, a LDBEN garante a oferta de educação escolar regular e gratuita para crianças, jovens e 

adultos, e assegura a Educação Básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade para todos os 

cidadãos brasileiros (BRASIL, 2013). Sendo assim, esforços coletivos têm sido direcionados 

para provisão de recursos para melhorar as condições de vida de crianças, jovens e adultos por 

meio da educação (BRASIL, 2014). 

Por outro lado, a educação brasileira tem centrado seus investimentos no oferecimento 

de alimentação, material escolar/didático e na estrutura física das escolas. Nesse cenário, são 

instituídas políticas de alívio da pobreza expressas numa concepção da escola como lugar de 

acolhimento e proteção social. Porém, é importante que o seu papel seja mais abrangente, 

incluindo a capacitação da equipe e o aprimoramento da qualidade do ensino (LIBÂNEO, 

2016). Essas políticas contribuem para o desfiguramento da escola como lugar de formação 

cultural e científica, resultando na desvalorização do conhecimento escolar significativo, 

tornando a educação restrita aos objetivos de solução de problemas sociais e econômicos e a 

critérios do mercado (LIBÂNEO, 2016). 

Nesse contexto, a escola consiste em um subsistema social, no qual é reproduzido a 

sociedade como ela é. Desse modo, a escola funciona para favorecer a sociedade dominante, 

tornando-se um lugar de conflitos ocultos geradores de injustiça e violência (SCHILLING; 

ANGELUCCI, 2016). Isso ocorre pois a escola é uma instituição que se caracteriza por ser 

pensada a partir de um encontro feliz e de um consenso, ou seja, os conflitos são ignorados. 

Sendo assim, faz-se necessário pensar a escola a partir da perspectiva da superação das 
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desigualdades sociais e dos conflitos decorrentes, do estabelecimento de consensos e da 

democracia (SCHILLING; ANGELUCCI, 2016). 

A desigualdade social e os conflitos decorrentes estão relacionados ao universo 

escolar. Segundo o Relatório de Monitoramento de Educação para todos (UNESCO, 2016), a 

pobreza constitui empecilho para a educação. A análise de 101 países de renda baixa e média 

identificou que a população carente tem cinco anos a menos de escolaridade do que a rica. 

Assim, as desigualdades no acesso e qualidade da educação têm repercussão em vários 

aspectos sociais, na perpetuação da pobreza, na saúde e no meio ambiente (UNESCO, 2016). 

Esses desafios contemporâneos, sobretudo a desigualdade social, estão relacionados à 

manifestação da violência, incluindo aquela que ocorre no universo escolar (BECKER; 

KASSOUF, 2016).   

Nesse sentido, duas perspectivas podem ser usadas para analisar os desafios 

contemporâneos que causam a violência escolar. Na primeira, esse tipo de violência é 

compreendido como uma falha no processo de civilização de crianças e de adolescentes, 

relacionado às práticas escolares inadequadas que fazem uso de mecanismos como 

agressividade de estudantes e de professores. Outra perspectiva é a manifestação da violência 

escolar como uma extensão da violência da sociedade contemporânea, tendo relevância o fato 

de que muitas escolas estão inseridas em áreas sob influência do narcotráfico e do crime 

organizado (BECKER; KASSOUF, 2016). 

Sabemos que as mídias televisiva, descritiva e on-line trazem informações de que a 

violência escolar está cada vez mais descontrolada, e que medidas precisam ser tomadas para 

a redução dos índices de violência (CHARLOT, 2002; STELKO- PEREIRA; WILLIAMS, 

2010). Contudo, a violência é multifatorial e não deve ser reduzida e analisada apenas por 

uma única ótica, precisa ser compreendida de forma sistemática, a fim de nortear o 

planejamento de ações de prevenção. Além disso, um aspecto a ser considerado é que o 

reflexo das experiências vivenciadas pela criança e o adolescente é claramente percebido em 

seus diversos ambientes de convivência, inclusive na escola, local que contribui 

significativamente para a formação social. Por outro lado, a violência constitui um processo 

cíclico, e a escola pode se apresentar como um ambiente gerador do fenômeno (CHARLOT, 

2002; MANN, et al., 2015). 

1.2 Violência escolar: compreendendo o fenômeno 

De acordo com o Relatório da Situação Global sobre Violência Escolar e Bullying 

apresentado pela UNESCO, a estimativa é de que, no mundo, 246 milhões de crianças e 
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adolescentes vivenciam situações de violência escolar de alguma forma a cada ano. Além 

disso, esse fenômeno afeta negativamente o desempenho acadêmico, saúde física, mental e 

bem-estar emocional tanto da vítima, quanto de perpetradores e testemunhas, gerando 

ansiedade, medo e insegurança (UNESCO, 2017).  

A manifestação da violência escolar é frequente na Indonésia, sobretudo entre os 

estudantes do ensino médio. Nesse estudo, os atos violentos incluíram comportamentos 

agressivos, tais como assassinar, estuprar, assaltar e fazer coerção contra a vontade dos outros, 

o que configura um problema de saúde pública (NETRAWATI et al, 2016). A violência 

escolar também é prevalente em outros países, como evidenciado em estudo realizado nos 

Estados Unidos da América sobre a vitimização entre estudantes.  Nesse estudo, do total de 

3.391 estudantes entre 10 e 17 anos 50% relataram a exposição a algum tipo de violência na 

escola ou crimes convencionais (FINKELHOR, et al. 2014).  

Na América Latina, especificamente no Peru, um estudo realizado com estudantes na 

faixa etária de 9 a 17 anos analisou a exposição à violência doméstica e o seu impacto no 

desempenho escolar, e concluiu que há forte associação entre esse tipo de exposição e as 

reprovações de notas e expulsão do estudante da escola. Os resultados mostram também que 

as práticas violentas entre pares são instituídas no início da vida escolar, de ofensores e de 

vítimas, e reproduzidos de geração para geração escolar (FRY et al., 2016). 

No Brasil, também é crescente a incidência da violência escolar. Os resultados da 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), apontaram que entre o ano de 2014 e 2015, 11,5% dos 

escolares do 9º ano do ensino fundamental deixaram de ir à escola por insegurança no trajeto 

casa-escola-casa, e 9,5% porque não se sentiram seguros no ambiente escolar (IBGE, 2015). 

A literatura descreve diferentes fatores associados à manifestação da violência escolar, 

dentre eles as práticas educativas da família. Nessa perspectiva, o desenvolvimento do 

comportamento agressivo é abordado pela Teoria do Estilo Parental, que associa os aspectos 

emocionais e comportamentais, em que crianças e adolescentes são educadas por distintos 

estilos de condutas dos pais, sendo estas baseadas nas práticas educativas positivas ou 

negativas. As práticas positivas levam os filhos a desenvolverem comportamentos pró-sociais 

e são conhecidas como monitoria positiva e comportamento moral, enquanto as práticas 

negativas são constituídas pelo abuso físico e psicológico, a disciplina descuidada, a 

monitoria negativa, a negligência e a punição incoerente, o que implica no desenvolvimento 

de comportamentos antissociais. Portanto, os estilos parentais influenciam o desenvolvimento 
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de comportamentos que podem afetar o processo de socialização do indivíduo (SAMPAIO; 

GOMIDE, 2007; STEFANINI, et al., 2015).  

A família e a escola exercem papel importante no processo de socialização, portanto, é 

essencial que haja envolvimento das duas esferas para a formação do indivíduo (MANN, et 

al., 2015). Sendo assim, o fortalecimento de vínculos familiares é considerado fundamental na 

prevenção de comportamentos de risco entre jovens e adolescentes. Os comportamentos de 

risco incluem o consumo de álcool, cigarro e drogas ilícitas, comportamento sexual de alto 

risco, agressividade e insegurança (CROOKS, et al., 2013; IBGE, 2015).  O fato dos pais e 

responsáveis permanecerem atentos às atividades das crianças e adolescentes, estabelecendo 

laços de confiança, diálogo e conhecendo suas demandas, contribui para que se desenvolvam 

com segurança (MANN, et al., 2015; IBGE, 2015).  

Embora a escola seja o ambiente em que a criança é preparada para o exercício da 

cidadania, estabelecendo os primeiros contatos sociais extrafamiliares, essa instituição ainda 

enfrenta dificuldades para lidar com a violência (STELKO- PEREIRA; WILLIAMS, 2010). 

Diante do comportamento agressivo ou de situações de violência, a escola, na maioria das 

vezes, adota medidas punitivas, como advertência, suspensão e a expulsão dos agressores, 

transferindo o problema para outras instâncias, contribuindo para a sua intensificação 

(UNESCO, 2017).  

Além disso, a violência escolar constitui dificuldade em estabelecer diálogo e 

desequilíbrio nas relações que compõem o universo escolar, envolvendo gestores, professores, 

estudantes, família e comunidade, que podem atuar tanto como vítimas quanto autores da 

violência (BORGES et al.,2011; ARAÚJO et al, 2012). Nesse contexto, a manifestação da 

violência escolar pode ser dividida em três tipos: violência contra a escola, violência da 

escola e violência na escola (CHARLOT, 2002). 

A violência contra a escola está relacionada à natureza e atividades da instituição, é 

constituída por atos de vandalismo, incêndios e destruição, roubos ou furtos do patrimônio. 

Esse tipo de violência pode ser explorado junto à violência da escola, em que a própria 

instituição se manifesta como agressora, pela maneira como se organiza, funciona e se 

relaciona com os alunos (composição das salas de aula, empobrecimento do currículo escolar, 

atribuição de notas, comportamento dos adultos e atos considerados pelos estudantes como 

injustos, discriminatórios ou racistas) (CHARLOT, 2002). Além disso, esse tipo de violência 

pode incluir a manifestação da violência institucional simbólica, caracterizada pelas práticas 

institucionais que se estabelecem e se impõem mediante figuras de autoridade por parte de 

professores, diretores e supervisores (PRIOTTO, 2011). Portanto, a falta de pessoal e de 
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equipamentos, as filas de espera, a falta de material, os horários inadequados de atendimento, 

a ausência de profissionais no trabalho e outras questões que conduzem ao não atendimento 

ou a sua precariedade e ao desrespeito dos direitos dos usuários são manifestações desse tipo 

de violência (FALEIROS, V.; FALEIROS, E., 2008). 

A violência na escola é caracterizada pela ocorrência dentro do ambiente escolar ou 

em suas imediações (no portão de entrada ou na via pública em frente à escola), sem estar 

ligada às atividades da instituição, envolvendo professores, estudantes, diretores, 

funcionários, familiares e pessoas da comunidade (CHARLOT, 2002). Dentre os tipos de 

manifestação dessa violência está o bullying, caracterizado pelo comportamento indesejado, 

repetitivo e agressivo entre crianças e adolescentes, que envolve desequilíbrio de poder. Os 

atos agressivos incluem agressão física, verbal, exclusão intencional de um grupo e pressão 

psicológica (UNESCO, 2017). Além disso, pode ocorrer dentro e fora da sala de aula, no 

entorno das escolas, no trajeto, bem como on-line, dando origem ao cyberbullying, que se 

constitui no envio de mensagens eletrônicas, incluindo imagens ou vídeos, visando assediar, 

ameaçar ou ridicularizar outra pessoa por meio das redes sociais, chats e blogs (ONU, 2016). 

Na escola, o bullying ocorre frequentemente em locais como banheiros, vestiários, 

corredores e playgrounds, onde crianças e adolescentes são menos supervisionados por 

professores e outros funcionários da escola (UNESCO, 2017). Em uma situação de bullying 

existem diferentes atores, incluindo o agressor, a vítima e a testemunha, e é sustentada por 

duas leis: o esquema de submissão de domínio e a do silêncio, agravando tanto a ocorrência 

das agressões, quanto suas consequências devastadoras (DEL REY; ORTEGA, 2007). Dentre 

as consequências a médio e longo prazo, pode-se citar maior risco de desenvolvimento de 

transtornos emocionais como ansiedade e depressão, transtornos alimentares, abuso de drogas 

e suicídio (IBGE, 2015).  

Um estudo de opinião da Secretaria-Geral das Nações Unidas sobre Violência contra 

Crianças (SRSG-VAC), desenvolvido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) em 18 países, evidenciou que de 100.000 jovens, dois terços foram vítimas de 

violência ou bullying (ONU, 2016).  

No Brasil, a ocorrência do bullying escolar é frequente, de acordo com os resultados 

da PENSE, 7,4% dos adolescentes foram vítimas desse tipo de violência nos 30 dias 

anteriores à pesquisa. Na pesquisa acima citada, destacou-se a Região Sudeste, que apresentou 

o maior percentual (8,3%) de exposição ao bullying escolar, sendo liderada na classificação 

geral pelo Estado de São Paulo com o resultado de 9,0% (IBGE, 2015). Além disso, é de 

extrema importância ressaltar que esse tipo de violência pode impactar diretamente no 
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desempenho acadêmico da criança, pois a vítima de bullying que sofre um trauma pessoal ou 

que não consegue se conectar emocionalmente com o seu professor terá enorme dificuldade 

de aprender e demonstrar seu conhecimento, por mais inteligente que seja. Porém, existem 

poucos estudos com sugestões de programas ou ações que as escolas podem adotar para 

melhorar o quadro sócio afetivo do estudante e consequentemente seu desempenho e bem 

estar (IOSCHPE, 2016). 

Frente ao exposto e reconhecendo a importância da violência escolar, estudos a nível 

mundial têm voltado a atenção para a prevenção desse fenômeno (MORROW; HOOKER; 

CATE, 2015; NETRAWATI et al.; STAECKER et al, 2016). 

1.3 Prevenção da violência escolar 

Estudo desenvolvido pela OMS, sobre a prevenção da violência juvenil, apontou que 

estratégias eficazes incluem diversas abordagens, tais como: promoção da parentalidade com 

incentivo do envolvimento familiar, ações que favoreçam o desenvolvimento saudável na 

infância, programas de prevenção de bullying na escola, programas acadêmicos para o 

desenvolvimento de habilidades sociais, abordagens terapêuticas com indivíduos de alto risco 

e ações envolvendo a comunidade e a sociedade. Essas ações incluem a redução do acesso e 

uso indevido de álcool e armas de fogo, policiamento focado em áreas perigosas, 

policiamento orientado a problemas, modernização urbana e desconcentração da pobreza 

(OMS, 2015).  

A prevenção da violência juvenil, preconizada pela OMS, tem orientado os estudos 

para a prevenção da violência escolar, tendo em vista que os efeitos podem se estender para 

além do ambiente da escola (CROOKS et al, 2013; HUTCHINGS et al, 2013; CHAPMAN et 

al, 2013; WOODBRIDGE et al, 2014; BRADSHAW; WAASDORP; LEAF, 2015). De modo 

geral, esses estudos buscam o desenvolvimento de programas que promovam aprendizagem 

emocional e social, tendo como propósito a promoção de comportamentos pró-sociais para a 

melhora do funcionamento escolar e a redução do comportamento de risco. 

Os programas de prevenção da violência escolar desenvolvidos internacionalmente e 

que se mostraram mais efetivos envolveram estudantes, famílias, profissionais da educação e 

demais membros da comunidade. E, as ações foram direcionadas para a promoção do 

autoconhecimento, empatia, autoestima, fortalecimento do vínculo familiar e conectividade 

escolar (CHAPMAN et al, 2013; MANN et al. 2015; LEADBEATER; THOMPSON; 

SUKHAWATHANAKUL, 2016). Conectividade escolar refere-se à proporção em que os 

estudantes se sentem pessoalmente aceitos, respeitados, incluídos e apoiados, tanto pelos 
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pares quanto pela comunidade escolar, sendo identificada como um importante fator protetor 

no desenvolvimento do adolescente (CHAPMAN et al, 2013). 

Estudo exploratório realizado no Brasil apontou para a necessidade do planejamento 

de intervenções que não se restrinjam às salas de aula, mas que abarquem outros contextos, 

principalmente o familiar e o escolar de forma que haja envolvimento de toda a equipe, e que 

considere as circunstâncias da ocorrência do evento agressivo (SILVA et al., 2015). Estudos 

internacionais também evidenciaram a importância do contexto familiar e escolar serem 

ambientes de proteção, favorecendo o desenvolvimento de recursos para o estudante enfrentar 

as situações de violência escolar (LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 

2016; FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 2016). 

Nos últimos anos, o Brasil implantou inúmeros programas de cunho social nas escolas, 

contudo, citaremos os relevantes para esse estudo, direcionados para a promoção da Cultura 

de Paz, Mediação de Conflitos, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência 

Escolar (CIPAVE) e Prevenção de Bullying (SÃO PAULO, 2004; GOMES; MARTINS, 

2016; RIO GRANDE DO SUL, 2012).  

A promoção da Cultura de Paz nas escolas é desenvolvida desde o ano de 2004 pelo 

Programa Escola da Família, implantado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SEESP). Esse programa tem o objetivo de desenvolver e implementar ações de natureza 

preventiva destinadas a reduzir a vulnerabilidade infantil e juvenil, promovendo a integração 

de crianças e adolescentes com suas famílias. O propósito do programa é colaborar para a 

construção de atitudes e comportamentos compatíveis com uma trajetória saudável de vida 

(SÃO PAULO, 2004). No entanto, o programa não tem como objetivo primordial prevenir a 

violência nas escolas, mas considera a redução do fenômeno um efeito secundário (GOMES; 

MARTINS, 2016). Além disso, a literatura científica faz uma crítica ao programa, pois a 

inclusão das famílias nas atividades das escolas ainda não foi efetivada. Isso pode ocorrer 

devido às ações, implementadas nos fins de semana, serem direcionadas aos estudantes, 

crianças e jovens, e não para os pais ou responsáveis (GOMES; MARTINS, 2016). 

No que se refere à Mediação de Conflitos, desenvolvida pelo Sistema de Proteção 

Escolar (SPE), implementada com a Resolução SE nº 19, de 12 de fevereiro de 2010, 

prevendo a necessidade de instaurar, na rede pública de escolas do Estado de São Paulo, ações 

para prevenir, mediar e resolver conflitos (SÃO PAULO, 2010). A implantação desse sistema 

foi descentralizada e gradativa, e a escolha das escolas participantes levou em conta a 

vulnerabilidade e risco a que estão expostas, podendo a unidade escolar contar com até dois 

docentes, para o desempenho das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário 
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(PMEC) (GOMES; MARTINS, 2016). As atribuições dos PMECs incluem a adoção de 

práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar, orientação aos pais, análise das 

condições de risco da criança consideradas prejudiciais para seu desenvolvimento, orientação 

para a família sobre a rede de proteção social como um mecanismo de segurança, e atividades 

pedagógicas complementares, com o intuito da melhoria do processo ensino-aprendizagem 

(GOMES; MARTINS, 2016). 

As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (CIPAVE), 

foram instituídas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, que sancionou a Lei 

Estadual, nº 14.030, de 26 de junho de 2012, no âmbito da rede de ensino público estadual 

(RIO GRANDE DO SUL, 2012). As comissões são formadas dentro das escolas, compostas 

por professores, alunos, direção da escola, pais e funcionários. Os principais objetivos das 

comissões são buscar parceiros e formar uma rede de trabalhos preventivos dentro da escola, 

e, com isso, contam com a parceria de profissionais da área da psicologia, da psiquiatria e do 

direito, vinculados às universidades ou a órgãos públicos, desenvolvendo projetos em função 

das necessidades apuradas pelas CIPAVEs. Por ser um programa recente, ainda não são 

percebidas mudanças significativas, mas, com a adesão e o envolvimento cada vez maior das 

escolas, pretendem atingir e diminuir as questões que atrapalham o desenvolvimento escolar 

(JOTZ, 2016). 

O Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), implantado em todo o 

território nacional, por meio da Lei n. 13.185, de 06 de novembro de 2015, tem o objetivo de 

preparar a comunidade escolar para o desenvolvimento de ações de prevenção, bem como 

identificar e administrar as situações de bullying (BRASIL, 2015).  

Para que as ações de prevenção e enfrentamento da violência escolar não se limitem às 

ações pontuais, em busca de soluções simples, é fundamental a articulação intersetorial. 

Frente ao exposto, articulamos alguns questionamentos: o que a literatura científica nacional e 

internacional tem publicado sobre a prevenção do fenômeno da violência escolar? Quais são 

as ações de prevenção desse fenômeno? Essas ações contemplam o envolvimento dos 

profissionais da educação, dos estudantes, da família e da comunidade? A prevenção desse 

fenômeno estabelece redes de articulação entre as escolas e outros serviços? Essas ações são 

desenvolvidas por equipes interdisciplinares? 

Partimos do pressuposto que a escola está preparada para promover o cuidado integral 

dos indivíduos que a frequentam. É esperado que essa instituição disponha de recursos para a 

prevenção da violência escolar. Para tanto, faz-se necessário considerar os aspectos 

educacionais, sociais, culturais, econômicos e questões específicas da comunidade que 
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influenciam as rotinas de cada escola. Tão importante quanto identificar os múltiplos fatores 

relacionados ao fenômeno da violência escolar, bem como suas consequências na vida do 

indivíduo e as ações que estão sendo realizadas para sua prevenção, é entender 

sistematicamente como implementá-las na prática. Assim, a proposta do nosso estudo é 

descrever como as pesquisas científicas apresentam as estratégias de prevenção da violência 

escolar. 
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Objetivo 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a produção do conhecimento 

científico acerca das estratégias de prevenção da violência escolar utilizadas por 

profissionais da educação. 
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O método que conduziu este estudo foi a Revisão Integrativa (RI) da literatura, que 

permite a integração das evidências científicas com as práticas.  Esse método viabiliza a 

capacidade de síntese do conhecimento científico sobre a temática escolhida pelo pesquisador, 

apresenta o panorama da problemática conforme o período de investigação, além de apontar 

lacunas do conhecimento. Revisões integrativas são métodos de síntese do conhecimento que 

incluem abordagem ampla e quadro de amostragem que pode incluir literatura empírica ou 

teórica, ou ambas, dependendo da finalidade da revisão (WHITTEMORE, et al., 2014). 

O desenvolvimento da presente RI foi pautado nas seguintes etapas: identificação do 

tema, problema e pergunta de pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão/busca na literatura; categorização dos estudos; avaliação crítica dos estudos 

incluídos na revisão; interpretação dos resultados; síntese do conhecimento (GALVÃO; 

MENDES; SILVEIRA, 2010). 

 

3.1 Elaboração da questão de pesquisa 

A primeira etapa caracteriza-se pela identificação clara do problema e da pergunta que 

norteará a RI. Ressalta-se que a pergunta bem delineada guia a seleção dos descritores, 

possibilita a identificação de informações pertinentes ou não e facilita a decisão de quais serão 

os dados extraídos dos estudos (GALVÃO; PEREIRA, 2014). Para condução desta RI, 

pautada na estratégia PICO, acrônimo de patient (P= população), intervention (I= 

Intervenção), comparison (C= comparação),  outcomes (O= Resultados), foi formulada a 

seguinte questão: Quais são as estratégias utilizadas por profissionais da educação para a 

prevenção da violência escolar? (Quadro 1) 

 

Quadro 1 - Estratégia PICO 

Acrônimo Definição Descrição 

P População Profissionais da educação 

I Fenômeno de interesse 
Estratégias de prevenção 

da violência escolar 

C Controle ou comparação 
 

Não se aplica 

O Resultados esperados Redução da violência escolar 

Fonte: Dados do autor, Ribeirão Preto, 2018. 
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3.2 Busca na literatura dos estudos primários 

A busca na literatura realizada de forma sistematizada é fundamental para garantir o 

rigor metodológico da revisão. Essa etapa pressupõe a identificação das bases de dados de 

acordo com o tema da pesquisa, e a definição dos critérios de inclusão e exclusão. Neste 

estudo de RI foram selecionadas as bases de dados apresentadas no Quadro 2. 

Quadro 2: Descrição das bases de dados. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2018. 

BASE DE DADOS DESCRIÇÃO 

Educational Resources Information Center 

(ERIC) 

Base de dados que oferece o acesso à 

literatura sobre pesquisa na área de 

educação e temas relacionados. 

Disponibiliza o acesso a textos completos. 

American Psychological Association (APA 

PsycInfo) 

Contém citações, resumos e artigos integrais 

de uma grande variedade de literatura 

acadêmica no campo das ciências 

psicológicas, sociais, comportamentais e de 

saúde. 

National Library of Medicine  

National Institutes of Health (PubMed) 

PubMed é um portal de busca de livre 

acesso à base de dados MEDLINE, de 

citações e resumos de artigos de 

investigação em biomedicina. Oferecido 

pela Biblioteca Nacional de Medicina dos 

Estados Unidos. 

Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) 

LILACS é um importante e abrangente 

índice da literatura científica e técnica da 

América Latina e Caribe. 

 

Os estudos primários foram selecionados por meio de busca on-line, no mês de 

novembro de 2017, por duas pesquisadoras de forma independente. Para cada base de dados 

foi estabelecido uma estratégia de busca a partir da PICO, em que os descritores controlados 

foram selecionados de acordo com o vocabulário próprio da base de dados e organizados 

conforme os itens do acrônimo (P- profissionais da educação; I- estratégias de intervenção; O- 

redução da violência escolar) para garantir a busca rigorosa e ampla dos estudos primários 

sobre o tópico de interesse (Quadro 3). Os resultados dos cruzamentos de cada estratégia de 

busca, utilizando-se os operadores booleanos AND e OR nas quatro bases de dados, foram 

demonstrados a partir dos prints das telas realizados no momento da busca e apresentados nos 

Apêndices A, B, C e D. 
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Quadro 3: Descritores controlados e palavras-chave associados à estratégia PICO. Dados do autor, Ribeirão Preto, 2018 
 

Acrônimo 
Descritores controlados 

PUBMED ERIC LILACS PSYCINFO 

 

 

 

 
P 

School Teachers School Teacher 

Teacher, School 

Teachers, School 

Elementary School Teachers 

Elementary School Teacher 

School Teacher, Elementary 

School Teachers, Elementary 

Teacher, Elementary School 

Teachers, Elementary School 

Educational Personnel 

Personnel, Educational Counselors 

Counselor 

Counseling 

Education, Professional Professional 

Education 

Teacher Educators 

Counselor Educators  Faculty 

Elementary School Teachers 

Teachers 

School Counselors 

Professores Escolares 
Maestros  

School Teachers 
Conselheiros 
Consejeros 
Counselors 

Professores do Ensino 
Fundamental 

Elementary School Teacher 

Teacher Education 

Teachers 
Teacher Education 

School Counselors 
School Principals 

 

 
I 

Prevention and Control 

Preventive Measures 

Prevention 

Control 

Prevention 

Crime Prevention 

Delinquency Prevention 

Strategies 
Estrategias 

Estratégias 

Estratégia 

Prevenção & Controle 

Prevention & Control 
Prevención & Control 

Controle 

Controlo 
Prevenção 

Prevenção e controle 
Prevenção & control 

Prevenção e control 

Medidas preventivas 

Prevention 

Strategies 
Change Strategies 
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O 

Violence 

Atrocities 

Assaultive Behavior 

Behavior, Assaultive 

Schools 

School 

Primary Schools 

Primary School 

School, Primary 

Schools, Primary 

Risk Reduction Behavior 

Behavior, Risk Reduction 

Behaviors, Risk Reduction 

Risk Reduction Behaviors 

Lifestyle Risk Reduction 

Lifestyle Risk Reductions 

Risk Reduction 

Protective Factors 

Factor, Protective 

Factors, Protective 

Protective Factor 

Harm Reduction 

Reduction, Harm 

Harm Minimization 

Minimization, Harm 

Conflict 

Antisocial Behavior 

Delinquency 

Crime 

Violences 

Aggression 

School Vandalism 

Schools 

Attitude Change 

Change Strategies 

Behavior Change 

Social Change 

Violence 

Violencia 

Violência 

Atrocidades 

Comportamento de Ataque 

Violência Social 

Schools 

Instituciones Académicas 

Instituições Acadêmicas 

Escolar 

Escola 

Instituição Acadêmica 

Escolas 

Instituições de Ensino 

Redução 

Atenuação 

Minimização 

School Violence 

Violence Schools 

Harm Reduction 
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Para a seleção dos estudos primários desta revisão foram estabelecidos os critérios de 

inclusão e exclusão descritos a seguir. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: 

 Estudos primários que investiguem as estratégias de prevenção da violência escolar; 

 Estudos publicados em português, inglês e espanhol. 

 Estudos primários publicados nos últimos cinco anos (período de 2013 a 2017); 

 

O critério de exclusão delimitado foi: 

 Estudos de revisão, editorais, estudos de casos, teses e dissertações. 

 

3.3. Identificação dos estudos primários e seleção final  

A partir dos resultados das estratégias de busca nas bases de dados selecionadas para a 

condução desta revisão, geramos um arquivo que foi importado para o gerenciador de 

referências EndNote, versão X5 (©2015 THOMSON REUTERS). Para o gerenciamento das 

referências foram criadas pastas para cada base de dados e realizadas filtragens para exclusão 

dos estudos duplicados, estudos fora do período selecionado, idiomas não dominantes, 

estudos não científicos e aqueles que não abordavam assuntos de interesse dessa revisão. A 

pré-seleção dos estudos ocorreu a partir da leitura de títulos e resumos, em que foram 

selecionados 52 para leitura na íntegra. A seleção final foi de 17 estudos primários incluídos 

na revisão.  

A fim de garantir o rigor na condução da revisão, utilizamos o fluxograma para 

explicitar de forma ordenada a seleção dos estudos primários. 

 

  



38 
Método 

 

Artigos selecionados 

para síntese qualitativa 

(n = 17) 

Artigos selecionados 

após leitura na íntegra 

(n=17) 

Artigos excluídos após 

leitura na íntegra por 

não se tratar de 

intervenção 

(n =35) 

Figura 1. Fluxograma da busca dos estudos primários nas bases de dados selecionadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Dados do autor, Ribeirão Preto, 2018. 

Artigos excluídos por não 

responderem à questão 

norteadora (n= 1.060) 

Artigos selecionados após leitura de 

título e resumo 

(n=52) 

Artigos após a exclusão de duplicações nas 

bases de dados (n=1.112) 

PubMed = 538  
ERIC = 411 

LILACS = 57 
PsycInfo = 136 

Número de artigos identificados 

no banco de dados das buscas 

(1.142) 

In
cl

u
sã

o
 

E
le

g
ib

il
id

a
d

e 
Id

en
ti

fi
ca

çã
o
 

S
el

eç
ã

o
 



39 
Método 

 

Para a extração de dados dos estudos primários elaboramos um quadro de 

caracterização dos estudos, que identifica: o número do estudo, autor, título, ano de 

publicação, país, periódico e base de dados. (Quadro 4). 

3.4 Análise e síntese dos resultados da revisão integrativa 

A partir da avaliação crítica dos estudos primários incluídos, realizou-se a integração 

do conhecimento teórico com os resultados e conclusões da revisão integrativa. Esse método 

possibilita a análise dos dados compartilhados com dados de diferentes metodologias 

(WHITTEMORE, et al., 2014).  E a síntese dos resultados foi realizada na forma descritiva, 

com a construção de quadro-síntese para cada estudo primário incluído na revisão (Quadros 5 

– 21). 

Neste estudo, a análise dos artigos foi realizada por meio do Software IRaMuTeQ 

(Interface de R pour les Analyses Multi-dimensionnelles de Textes et de Questionnaires) 0.6 

alpha 3, desenvolvido por Pierre Ratinaud, que permite fazer análises estatísticas sobre 

corpus textuais e sobre tabelas indivíduos/palavras (CAMARGO; JUSTO, 2013). Nesta RI foi 

utilizada análise de similitude e nuvem de palavras. A análise de similitude apoia-se na teoria 

dos grafos que possibilita identificar os agrupamentos das palavras, para facilitar a 

compreensão do resultado.  Também indica conexões que auxiliam na identificação da 

estrutura de um corpus textual, para distinguir tanto as correlações quanto as especificidades 

dos estudos (MENDES et al., 2013). A nuvem de palavras agrupa e organiza as palavras 

graficamente em função da sua frequência. É uma análise lexical mais simples, porém 

graficamente interessante, pois, possibilita a rápida identificação das palavras-chave de um 

corpus (MENDES et al, 2013). 

3.5 Apresentação da revisão integrativa 

O entendimento das etapas percorridas no estudo de revisão é possível por meio da 

apresentação da RI ao leitor (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). A síntese do 

conhecimento sobre as estratégias de prevenção da violência escolar utilizadas pelos 

profissionais da educação propiciou subsídios para o planejamento de intervenções 

direcionadas para a redução da violência, bem como na identificação de lacunas do 

conhecimento para o desenvolvimento de novos estudos. 
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Para elaboração da presente RI foram identificados 1.142 artigos por meio das 

diferentes estratégias de busca utilizadas. Na base de dados PubMed, identificou-se um 

número maior de resultados, com 538 referências, seguido pelas bases de dados Eric (411 

artigos), PsycInfo (136 artigos) e LILACS, com o menor resultado (57 artigos). 

O número de exclusão das duplicações de referências nas bases de dados foi de 30 

artigos. Pelo critério tempo, 85 artigos foram excluídos, 10 pelo critério idioma e 139 por não 

serem artigos científicos. Os títulos e resumos de 878 artigos foram avaliados e, destes, 826 

foram excluídos por não responderem à questão norteadora. Dos 52 artigos lidos na íntegra, 

35 foram excluídos por não abordar estratégia para prevenção, resultando em 17 estudos 

primários. 

Verificou-se que oito artigos (47,05%) foram publicados em periódicos da área da 

educação, seis (35,29%) na área da saúde mental e três (17,64%) na área da psicologia da 

educação. Em relação às bases de dados, 11 (57,89%) estudos primários foram identificados 

na Eric, três (17,64%) na PubMed e três (15,78%) na PsycInfo. Nenhum estudo encontrado na 

base de dados LILACS atendeu aos critérios de inclusão desta RI. 

No Quadro 4 apresenta-se a caracterização dos estudos primários incluídos na RI. Em 

relação ao período de publicação, cinco estudos foram publicados em 2013
(1,2,3,4,5)

, quatro em 

2014
(6,7,8,9)

 ,
 

quatro em 2015
(10,11,12,13

) e quatro estudos em 2016
(14,15,16,17)

. Não foram 

encontradas publicações acerca de estratégias de prevenção da violência escolar no ano de 

2017.  
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Quadro 4 - Caracterização dos estudos primários incluídos na revisão integrativa segundo a ordem cronológica de publicação, título, ano de 

publicação, país, periódico e base de dados. Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Estudo Autor Título Ano* País Periódico 
Base de 

Dados 

01 Crooks et al. 

Predicting Implementation  Success of an Evidence-based 

Program to Promote Healthy Relationships among Students 

Two to Eight Years After Teacher Training 

2013 Canadá 
Canadian  Journal of Community

 Mental Health 
PsycInfo 

02 Hutchings et al. 

A randomized controlled trial of the impact of a teacher 

classroom management program on the classroom behavior of 

children with and without behavior problems 

2013 Reino Unido Journal of  School Psychology PubMed 

03 Chapman et al. 

Pilot evaluation of an adolescent risk and injury prevention 

programme incorporating curriculum and school 

connectedness components 

2013 Austrália Health education research PubMed 

04 Ahtola et al. 
Implementation of anti-bullying lessons in primary classrooms: 

how important is head teacher support 
2013 Finlândia Educational Research Eric 

05 

Goodman-Scott; 

Doyle; Brott 

An action research project to determine the utility of bully 

prevention in positive behavior support for elementary school 

bullying prevention. 

2013 Estados Unidos 

Practitioner-focused research, 

American School Counselor 

Association (ASCA) 

Eric 

06 Hektner et al. 

A 10 year randomized controlled trial of the early risers 

conduct problems preventive intervention: effects on 

externalizing and internalizing in late high school 

2014 Estados Unidos 
Journal of Consulting and 

Clinical Psychology 
PubMed 

07 Poduska; Kurki 

Guided by Theory, Informed by Practice: Training and Support 

for the Good Behavior Game, a Classroom-based Behavior 

Management Strategy 

2014 Estados Unidos J Emot Behav Disord. Eric 

08 Woodbridge et al. 
Does first step to success have long-term impacts on student 

behavior? An analysis of efficacy trial data. 
2014 Estados Unidos School Psychology Review Eric 

09 Schultes et al. 

Measuring Implementation of a School-Based Violence 

Prevention Program: Fidelity and Teachers’ Responsiveness 

as Predictors of Proximal Outcomes 

2014 Áustria Zeitschrift fur Psychologie PsycInfo 

10 
Morrow; Hooker; 

Cate 

 Consultation in Bullying Prevention: An Elementary School 

Case Study 
2015 Estados Unidos School Community Journal Eric 

11 Duarte; Hatch 

Successful Implementation of a Federally Funded Violence 

Prevention Elementary School Counseling Program: Results 

Bring Sustainability 

2015 Estados Unidos 

Practitioner-focused research, 

American School Counselor 

Association (ASCA) 

Eric 

12 McCormac 
Preventing and responding to bullying: an elementary school’s 

4-year journey. 
2015 Estados Unidos 

Practitioner-focused research, 

American School Counselor 

Association (ASCA) 

Eric 
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13 
Bradshaw; 

Waasdorp; Leaf 

Examining variation in the impact of school-wide positive 

behavioral interventions and Supports: findings from a 

randomized controlled effectiveness trial. 

2015 Estados Unidos 
Journal of Educational 

Psychology 
Eric 

14 Netrawati et al. 
Solving Adolescent Verbal Aggressions through Transactional 

Analysis Counseling Approach 
2016 Indonésia Journal of Education and Practice Eric 

15 Staecker et al. 
Effectiveness of an afterschool-based aggression management 

program for elementary students 
2016 Estados Unidos 

Practitioner-focused research, 

American School Counselor 

Association (ASCA) 

Eric 

16 

Leadbeater; 

Thompson; 

Sukhawathanakul 

Enhancing Social Responsibility and Prosocial Leadership to 

Prevent Aggression, Peer Victimization, and Emotional 

Problems in Elementary School Children 

2016 Canadá 

Am J Community Psychol / 

Society for Community Research 

and Action  

Eric 

17 
Fearnow-Kenney, 

Hill & Gore 

Child and Parent Voices on a Community-Based Prevention 

Program (FAST) 
2016 Estados Unidos School Community Journal PsycInfo 

_________________________________ 

* Quadro organizado por ordem cronológica dos anos de publicação dos artigos. 
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É possível notar que todos os artigos foram publicados no idioma inglês. Dos 17 

artigos incluídos na RI, 10 (58,82%) eram dos Estados Unidos da América, dois (11,76%) do 

Canadá, e uma publicação de cada país: Austrália, Finlândia, Áustria, Reino Unido e 

Indonésia. Após a leitura na íntegra, foi identificado que 10 dos 17 estudos foram 

desenvolvidos em instituições de ensino de nível pré-escolar e primário, 06 de nível 

secundário e um estudo realizado em uma instituição de ensino profissionalizante. Os estudos 

estão identificados pela letra “E” e número correspondente. 

A análise dos estudos foi realizada por meio do Software Iramuteq, que identificou a 

similaridade das palavras, e resultou na elaboração da nuvem de palavras e do gráfico de 

similitude. A nuvem de palavras (Figura 2, apontou as palavras mais presentes nos estudos, 

destacando Programas, Escola, Professor, Bullying, Implementação e Prevenção. Também 

podem ser visualizadas palavras como: Criança, Aluno, Ensino, Aconselhamento, 

Treinamento, Violência, Agressão e Pesquisa.  

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 2. Nuvem de palavras 
 

A análise de similitude permitiu visualizar a relação entre as palavras e a sua 

conectividade em cada estudo. Possibilitou ainda a percepção de que os estudos incluídos 

nesta RI abordam, de modo geral, o planejamento e a implementação de programas de 

prevenção de comportamentos de risco como objetivo específico, porém, com o anseio de 

reduzir significativamente a violência escolar. Verificamos no gráfico de similitude (Figura 

3) que o grande eixo dos estudos é representado por Programas, ligado a uma zona periférica 

que destaca as palavras Escola, Professor, Implementação, Prevenção, Intervenção, 

Comportamento e Bullying. Ressaltamos que o gráfico de similitude corrobora com os 

resultados da nuvem de palavras. 
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Figura 3. Gráfico de similitude 



46 
Resultados 

 

 

Quadro 5 - Síntese de estudo primário – E01 

Número do 

Estudo 01 Fonte 
Canadian  Journal of 

Community Mental Health Ano 2013 Tipo de Estratégia 
Fourth R – skills for healthy 

relationship 

Autores Claire V. Crooks; Debbie Chiodo; Suzanne Zwarych; Ray Hughes; David A. Wolfe 

Título Predicting Implementation  Success of an Evidence-based Program to Promote Healthy Relationships among Students Two to Eight 

Years After Teacher Training 

Objetivo Explorar questões de qualidade da implementação, modificações e preditores da implementação contínua do programa Fourth R e 

investigar a sustentabilidade do programa após dois anos de sua implementação. 

 

 
Detalhamento 

Amostral 

Participaram do estudo professores que foram treinados no Fourth R no ano de 2009. Todos os educadores elegíveis receberam convite 

por e-mail, e, os que aceitaram participar responderam à pesquisa por meio de um link on-line. Foram identificados 467 possíveis 

participantes, 37 e-mails voltaram, 17 recusaram-se participar, 9 foram excluídos por terem sido treinados em 2007, totalizando 197 

respostas utilizadas na pesquisa. A implantação abrangeu distritos de várias províncias do Canadá, incluindo Colúmbia Britânica, 

Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario e Nova Escócia. 

Detalhamento da 

intervenção 

Fourth R: skills for healthy relationship (Habilidades para um relacionamento saudável), é um programa de prevenção baseado na 

promoção do relacionamento saudável direcionado à segurança pessoal e violência, uso de substâncias e comportamento sexual de risco 

na escola entre adolescentes. O programa inclui 21 lições que abordam a aprendizagem social e emocional que devem ser incluídas no 

currículo e, então, trabalhadas em sala de aula pelos professores treinados. O treinamento teve a duração de um dia, composto por 

unidades conectadas como segurança pessoal e violência, uso de substâncias, comportamento sexual e sexualidade. 

 

 

 
 

Resultado 

72% dos participantes implementaram o programa no último ano escolar. No entanto, 55% não conseguiram fazer previsões para o 

próximo ano. 81% consideraram a implementação de alta fidelidade, porém os que apresentaram dificuldades na implementação 

receberam novo treinamento e o programa foi percebido como mais eficiente por estes participantes. 86% consideraram que o programa 

deveria ser modificado de alguma maneira, incluindo o menor tempo de sessões, novas atividades, recursos como palestrantes 

convidados e vídeos, ordem dos conteúdos trabalhados e considerar as necessidades específicas de grupos de estudantes. Os principais 

desafios da implementação foram os prazos e dificuldades com os jogos (role plays), sustentabilidade devido aos materiais 

desatualizados e novos professores que foram treinados. Os fatores que poderiam melhorar o programa incluem nova tecnologia e 

oportunidades de treinamentos contínuos para todos os professores. Foi identificado que o programa ofereceu benefícios para os 

estudantes com comportamentos de risco, incluindo habilidades de relacionamentos saudáveis, estratégias para pedir ajuda, comunicação 

e envolvimento nas atividades.  Os professores aumentaram suas habilidades nos role plays e capacidade de inovação, além disso, houve 

melhora no clima do ambiente escolar. 

 

 
Conclusão 

O programa foi bem avaliado e continuou a ser implementado após anos de treinamento. O sucesso do programa requer inovação 

contínua, e é preciso pensar na implementação como um processo e não como um evento.  Em relação às implicações práticas, são 

necessários treinamentos mais compreensivos e suporte técnico para a implementação de qualidade, contínuo monitoramento e plano de 

evolução para manter a fidelidade da implementação. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 6 - Síntese de estudo primário – E02. 

Número do 

Estudo 
02 Fonte Journal of School Psychology Ano 2013 Tipo de Estratégia "Incredible Years" 

Autores Judy Hutchings, Pam Martin-Forbes, David Daley e Margiad Elen Williams 

Título 
A randomized controlled trial of the impact of a teacher classroom management program on the classroom behavior of children with and 

without behavior problems 

Objetivo 
Avaliar a eficácia de um programa de gerenciamento de sala de aula, intitulado “Incredible Years”, usado no treinamento de professores 

para lidarem com crianças com e sem problemas de comportamento. 

Detalhamento 

Amostral 

Participaram do estudo 16 professores de 12 salas de aula de 11 escolas de ensino primário. Oito salas de aula são de idades variadas 

entre 3 e 7 anos, e quatro salas com crianças de 4 a 5 anos. A média é de 18 estudantes por sala de aula. 

Detalhamento da 

intervenção 

A série Incredible Years é um conjunto de programas interligados, abrangentes e baseados no desenvolvimento dos pais, professores e 

crianças. Os programas de treinamento são orientados pela teoria do desenvolvimento sobre o papel da interação múltipla e os fatores de 

risco e de proteção no desenvolvimento de problemas de conduta. Os programas são projetados para trabalhar em conjunto e promover a 

competência emocional, social e acadêmica, e para prevenir, reduzir e tratar problemas comportamentais e emocionais em crianças do 

ensino primário. O treinamento foi realizado com os professores durante uma sessão de um dia inteiro, ao longo de 5 meses após as 

observações iniciais e antes das observações pós-intervenção que foram realizadas durante o mesmo ano letivo.  Os comportamentos das 

crianças foram avaliados por meio de um questionário. Além disso, foram separados em duas ocasiões, pré-intervenção e pós-

intervenção. 

Resultado 

Foram testadas quatro hipóteses, sendo: a) os professores do grupo de intervenção devem apresentar mais comportamentos positivos e 

menos negativos com toda a sala de aula. Os resultados dessa hipótese não foram significantes, supõe-se que seja devido ao fato de terem 

ciência de que estavam sendo observados; 

b) os professores na condição de intervenção mostrariam um comportamento mais positivo e menos negativo em relação a crianças com 

pontuações totais altas na escala de dificuldades (TSDQ) – Essa hipótese foi parcialmente comprovada, pois houve uma redução 

significativa no comportamento negativo dos professores, no entanto, não estava diretamente relacionado às crianças com pontuações 

altas em problemas de conduta; 

c) Crianças do grupo de intervenção devem apresentar mais comportamentos positivos e menos negativos em relação às que pertencem 

ao grupo controle. Essa hipótese foi parcialmente comprovada, e as crianças do grupo de intervenção apresentaram mudança significativa 

no comportamento fora da sala de aula também, comparadas às do grupo controle; 

d) Crianças com alta pontuação na escala de dificuldades do grupo de intervenção devem apresentar maior mudança no comportamento, 

comparadas às crianças com alta pontuação na escala de dificuldades do grupo controle. Foi identificado efeito positivo significativo no 

comportamento das crianças em aceitar os comandos. Contudo, os professores do grupo de intervenção tiveram menos necessidade de 

gerenciar comportamentos inadequados, comparados aos professores do grupo controle. 
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Conclusão 

Os professores relataram melhora no comportamento das crianças em sala de aula e os treinamentos proporcionaram ferramentas para 

lidarem com os comportamentos disruptivos, porém, é necessário o envolvimento deste profissional, para facilitar a relação e a aceitação 

das crianças em serem ensinadas. O treinamento encorajou os professores a delimitarem regras de comando mais positivas. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 7 - Síntese de estudo primário – E03. 

Número do 

Estudo 
03 Fonte Health education research Ano 2013 Tipo de Estratégia 

Skills for Preventing Injury 

in Youth (SPIY) 

Autores R. L. Chapman, L. Buckley, M. Sheehan, I. M. Shochet 

Título Pilot evaluation of an adolescent risk and injury prevention programme incorporating curriculum and school connectedness components 

Objetivo 

Compreender processos associados à implementação de componente de conectividade, incluindo o alcance, receptividade e uso inicial 

dessas estratégias pelos professores em sala da aula, e descrever o impacto inicial do programa Skills for Preventing Injury in Youth 

(SPIY) no currículo nos comportamentos de risco como violência, risco no transporte, uso de álcool e lesões associadas. 

Detalhamento 

Amostral 

Participaram do estudo 19 professores e estudantes do 8º ano de seis escolas em Canberra/Austrália. Três escolas foram selecionadas 

aleatoriamente para a implementação do programa e duas como escolas controle. Dentro das condições do programa, 2 escolas 

implementaram o SPIY currículo e componentes de conexão, enquanto 1 implementou apenas o componente de conexão. As 2 escolas 

controle permaneceram sem alterações no currículo, a fim de servirem de comparação, e, por fim, uma 6ª escola foi selecionada para 

implementar apenas o SPIY currículo. 

Detalhamento da 

intervenção 

O SPIY é um programa de intervenção de prevenção de comportamentos agressivos em jovens, que propõe dois componentes: currículo 

e conectividade. Nesse estudo, professores das três escolas escolhidas para a implementação do programa responderam a um questionário 

breve imediatamente após participarem do Programa de Desenvolvimento Profissional (PD). Após oito semanas da participação no PD, 

os professores participaram de um grupo focal com a duração de 45 minutos, que abordou as dificuldades enfrentadas com relação ao 

comportamento dos estudantes. Um único observador treinado e independente participou de 6 atividades nas 3 escolas selecionadas como 

intervenção, tendo como parâmetro de observação um check-list. Os estudantes das 5 escolas preencheram questionários antes da 

implementação e depois de 6 meses do programa ter sido implementado. 

Resultado 

Os professores concordaram quase que unanimemente (94,7%) com a efetividade do programa PD e a implementação do SPIY 

conectividade. O programa proporcionou mais propriedade aos professores e maior autonomia para lidarem com os problemas do 

cotidiano escolar, promovendo a interatividade entre a equipe e estudantes. Além disso, foram identificadas mudanças positivas no 

comportamento dos estudantes. Os autorrelatos de violência reduziram entre os estudantes do programa e aumentaram entre os da escola 

controle. No entanto, os estudantes da escola controle estão 5.3% mais propensos a relatar situações de violência em comparação aos das 

escolas de intervenção. Em geral, os escores diminuíram significativamente da linha de base para ambos os programas. 

Conclusão 

O programa foi capaz de melhorar a conectividade escolar aproximando a equipe e estudantes, o que resultou em diminuição de relatos 

de violência. Uma escola com conectividade fortalecida tem mais subsídios para lidar com os problemas cotidianos, pois contam com 

relacionamento positivo e melhor comunicação no ambiente. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 8 - Síntese de estudo primário – E04. 

Número do 

Estudo 
04 Fonte Educational Research Ano 2013 Tipo de Estratégia 

Programa anti-bullying 

KiVa 

Autores Annarilla Athola, Anne Haataja, Antti Karna, Elisa Poskiparta & Chirstina Salmivalli 

Título Implementation of anti-bullying lessons in primary classrooms: how important is head teacher support 

Objetivo 
Investigar os fatores que afetam a implementação do programa anti-bullying KiVa e analisar se as percepções dos professores em relação 

ao apoio pode interferir tanto na adesão quanto no sucesso da implementação. 

Detalhamento 

Amostral 

Foi utilizada uma amostra aleatória de 93 professores do 1º ao 3º ano (estudantes de 7 a 9 anos) em 27 escolas primárias finlandesas e 

uma subamostra de 31 escolas de intervenção com 186 professores. 

Detalhamento da 

intervenção 

Foram utilizadas duas fontes de dados separadas: folhetos com lições de implementação e questionários sobre o suporte do professor. 

Dos 186 professores direcionados, 141 (75,8%) retornaram o folheto de lições. Como o interesse era prever a aderência à implementação 

pelas avaliações de professores sobre o seu apoio, foi incluída mais uma análise dos 122 professores (86,5% dos casos) que lecionaram 

todas as lições KiVa implementadas, ou seja, não havia aula dada por professores substitutos ou rotatividade durante o ano letivo. Outros 

93 professores (76,2%) responderam a um questionário on-line em setembro e outubro de 2008, sobre a importância do seu apoio, e 

demais informações sobre o cenário, incluindo características da sala de aula e ambiente da escola. O suporte ao programa relacionado ao 

trabalho anti-bullying foi avaliado por cinco afirmações que foram comentadas pelos participantes: "Para o professor principal, o trabalho 

anti-bullying é uma missão central na nossa escola"; "O coordenador pedagógico apoia o trabalho anti-bullying"; "O professor está 

pronto para fazer um esforço para reduzir o bullying"; 'O professor principal fornece recursos e tempo suficientes para o trabalho anti-

bullying”; "O professor está preparado para fazer arranjos e mudanças para facilitar o trabalho anti-bullying". O apoio geral do superior 

(diretor ou coordenador) foi medido por três perguntas: "Você recebe ajuda e apoio do seu superior mais próximo quando necessário?"; 

“Você recebe comentários sobre como você conseguiu desenvolver seu trabalho do superior mais próximo?'; 'Você recebe informações 

suficientes sobre as expectativas de trabalho do superior mais próximo?” 

Resultado 

A freqüência de implementação foi alta, pois 62 professores de 93 (66,7%) relataram ter implementado as 10 lições e cerca de 80% dos 

tópicos sugeridos foram implementados. A duração total média das aulas de KiVa foi de 11 horas, o que é um pouco menor do que as 15 

horas sugeridas (= 10 aulas duplas, 2 × 45 minutos). Os resultados indicam que, em ambos os níveis de análise, a experiência do 

professor no apoio ao programa foi positivamente relacionada à implementação, indicando que mais suporte traz mais implementação. 

Conclusão 

O alto nível de adesão à implementação é provavelmente devido à facilidade em implementar as aulas dos estudantes, porque o manual 

do professor KiVa inclui planos de aula detalhados e geralmente é ele próprio quem leciona, o que facilita a organização das lições na 

prática, sendo orientado pelos objetivos do currículo. O estudo comprovou a grande importância do engajamento do professor em 

atividades que visam a prevenção do bullying. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 9 - Síntese de estudo primário – E05. 

Número do 

Estudo 
05 Fonte 

Practitioner-focused research, 

American School Counselor 

Association (ASCA) 

Ano 2013 Tipo de Estratégia 
Bully Prevention in Positive 

Behavior Support (BP-PBS) 

Autores Emily Goodman – Scott, Beth Doyle, Pamelia Brott 

Título 
An action research project to determine the utility of bully prevention in positive behavior support for elementary school bullying 
prevention. 

Objetivo 

Compartilhar a forma como os líderes das Escolas Públicas do Condado de Loudoun (LCPS) elaboraram e implementaram a iniciativa 

Bully Prevention in Positive Behavior Support (BP-PBS) em todas as escolas primárias distritais, utilizando um processo de pesquisa-

ação e dados para informar a implementação. 

Detalhamento 

Amostral 
52 Escolas de ensino fundamental, 31.935 estudantes e 70 conselheiros escolares 

Detalhamento da 

intervenção 

Líderes escolares formaram um comitê composto por conselheiros, pais, estudantes e especialistas para desenvolver um programa de 

prevenção do bullying, que abrange planejamento, ação, avaliação e reflexão. A fase de planejamento consistiu na elaboração de um 

quadro de BP, com informações sobre a definição, delineamento das expectativas de prevenção e lista de recursos para a prevenção. O 

quadro permite que cada escola faça a implementação de forma individualizada. Na fase de ação, o comitê desenvolveu um currículo de 

prevenção do bullying, a fim de abarcar dados pré e pós testes e treinamento dos profissionais da escola. O currículo foi baseado em 

conceitos do quadro BP, o qual é orientado pelas diretrizes da intervenção sistêmica Positive Behavioral Supports (PBS), sendo assim, o 

comitê definiu os seguintes objetivos, baseados na estratégia Stop/Walk/Talk: 

Os estudantes irão identificar e classificar comportamentos inapropriados; 

Os estudantes aprenderão estratégias para pôr em prática quando estiverem diante de uma situação de bullying; 

Os estudantes irão comunicar a situação a um adulto confiável na escola. 

Para alcançarem os objetivos, os conselheiros escolares deveriam ensinar os estudantes no outono. Durante a fase de observação, o 

especialista em aconselhamento escolar supervisionou a coleta de dados de percepção de ambos, conselheiros escolares e estudantes. Esta 

etapa foi iniciada no outono de 2010-2011 e continuou durante o ano letivo de 2011-2012. O objetivo dos dados plurianuais era observar 

as tendências contínuas dos estudantes, sendo assim, os conselheiros escolares responderam ao questionário em Junho de 2011 para 

relatarem suas percepções de efetividade da iniciativa do BP e forneceram sugestões para futuras implementações. Durante o outono de 

2010 os conselheiros escolares de cada escola foram consultados para escolherem estudantes do terceiro, quarto e quinto ano, que 

deveriam responder a um pré-teste on-line sobre seus conhecimentos de estratégias de prevenção do bullying e percepções acerca destes 

incidentes ocorridos em suas escolas. Esses dados foram coletados antes da implementação das lições de BP em sala de aula. Os dados de 

pós-teste foram coletados dentro de quatro meses após a implementação do programa como uma avaliação formativa. Durante a 

primavera de 2011 os conselheiros escolares responderam a outro questionário para fornecerem informações sobre os efeitos da iniciativa 

nas escolas. 
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Resultado 

Os resultados da maioria das escolas apontaram: a) Os estudantes estavam mais preparados para agirem diante de situações de bullying 

(86%); b) Os pais estavam conscientes e reforçavam os conceitos (60%). Durante a primavera de 2012, os estudantes responderam a 

outro questionário e 81% responderam que utilizaram a estratégia Stop/Walk/Talk, ensinada em sala de aula. 70% disseram que a 

iniciativa promoveu a prevenção do bullying e 60% utilizaram as estratégias ao longo dos anos. Os conselheiros escolares mantiveram a 

linguagem comum e informações consistentes entre os estudantes e toda a comunidade escolar. 

Conclusão 

A iniciativa de BP foi bem sucedida, pois alcançou os objetivos iniciais. Ao final da intervenção os estudantes foram capazes de 

identificar comportamentos de bullying, sair do local e conversar com um adulto confiável na escola. Entretanto, para manter bons 

resultados será necessário dar continuidade ao trabalho e periodicamente reavaliar o cenário para o planejamento de novas ações. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 10 - Síntese de estudo primário – E06. 

Número do 

Estudo 
06 Fonte 

Journal of Consulting and 

Clinical Psychology 
Ano 2014 Tipo de Estratégia Early Risers 

Autores Joel M. Hektner, Gerald J. August, Michael L. Bloomquist, Susanne Lee, Bonnie Klimes-Dougan 

Título 
A 10 year randomized controlled trial of the early risers conduct problems preventive intervention: effects on externalizing and 
internalizing in late high school 

Objetivo 
Examinar os efeitos a longo prazo das habilidades desenvolvidas através do programa de prevenção de problemas de conduta Early 

Risers. 

Detalhamento 

Amostral 

1.840 crianças do jardim de infância de 20 escolas das áreas suburbanas e semirrural do meio oeste dos Estados Unidos. A partir dos 

resultados de uma escala de agressão, os participantes foram divididos entre grupo controle e grupo de intervenção, estes foram 

selecionados pelos professores e receberem o consentimento dos pais. 

Detalhamento da 

intervenção 

O Early Risers é um programa multifacetado visando riscos sociais, emocionais, comportamentais, acadêmicos e fatores protetivos para 

promover o desenvolvimento psicológico adaptativo.  Os participantes foram avaliados e acompanhados pelo período de 2 anos. 

Seguindo uma avaliação de linha de base, as crianças do programa participaram do programa de verão Early Risers, envolvendo 144 

horas de atividades estruturadas ao longo de 6 semanas. O programa se repetiu por 3 verões consecutivos, em que havia interação entre 

as crianças e os pais promovendo o diálogo e aproximação ,e como recompensa foi oferecido mais um acampamento de 6 dias por dois 

verões seguidos. Os componentes da intervenção foram focados na criança e nos pais durante o ano letivo. Tais componentes eram 

uniformes para ambos, porém tinham flexibilidade para adaptações às necessidades individuais. 

Resultado 

A mensuração dos dados contou com os resultados de diferentes escalas para cada tipo de avaliação. Também, incluiu a avaliação dos 

pais e professores do Jardim de Infância.  Valores mais elevados na disciplina efetiva refletiram pais mais positivos, incluindo o uso de 

estratégias consistentes e firmes para ajudar as crianças a desenvolver habilidades de autorregulação.  A informação sobre gênero, 

problemas de externalização e internalização também foram coletadas por meio de uma escala específica Behavior Assessment System 

Children - Parent (BASC-PRS).  No acompanhamento do ensino médio, os participantes foram avaliados utilizando o Diagnostic 

Interview Schedule for Children Verson IV (DISC-IV).  Transtorno de conduta, transtorno desafiador opositor e transtorno depressivo 

maior foram os três principais resultados de saúde mental. As contagens de sintomas foram usadas como a variável de resultado de 

interesse para fornecer uma métrica contínua de gravidade. 

Conclusão 

O presente estudo fornece evidências de que as crianças que foram identificadas pelo professor como agressivas no jardim de infância e 

que participaram do programa “Early Risers” mostraram menor externalização e internalização e menos problemas no final da 

adolescência, em comparação com os estudantes que não participaram da intervenção.  Os efeitos a longo prazo foram norteados por 

resultados anteriores do programa sobre as habilidades sociais das crianças. O programa influenciou no aumento da disciplina efetiva dos 

pais e proporcionou habilidades para lidarem com sintomas de transtorno de conduta, transtorno desafiador opositor e outros problemas 

de comportamentos avaliados anteriormente. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 11 - Síntese de estudo primário – E07. 

Número do 

Estudo 
07 Fonte J Emot Behav Disord. Ano 2014 Tipo de Estratégia 

Good Behavior Game 

(GBG) 

Autores Jeanne M. Poduska e Anja Kurki 

Título 
Guided by Theory, Informed by Practice: Training and Support for the Good Behavior Game, a Classroom-based Behavior Management 

Strategy 

Objetivo 
Entender a dinâmica entre o modelo de treinamento e o suporte contínuo para o Good Behavior Game (GBG) e a qualidade da 

implementação. 

Detalhamento 

Amostral 

Trata-se de um estudo que reúne dados quantitativos e resultados de entrevistas qualitativas.  Aleatoriamente, foram selecionadas 18 

escolas do ensino primário de Houston, com o total de 73 salas de aula e 26 professores que foram preparados para realizarem o GBG 

como treinadores. 

Detalhamento da 

intervenção 

GBG é uma estratégia de gerenciamento de comportamento em sala de aula que auxilia as crianças a dominarem o papel de estudante e 

obterem sucesso nas principais demandas acadêmicas, incluindo prestar atenção e trabalhar bem com outras pessoas. Por meio do GBG, 

as crianças trabalham juntas para criar um ambiente de aprendizado positivo para todos, monitorando seu próprio comportamento, bem 

como o de seus colegas de classe. Os participantes foram separados entre três condições de intervenção: GBG Basic, GBG com Coach e 

Standard (controle). Para o grupo do GBG Basic, foram realizados 3 dias de treinamento em grupo: um inicial de 2 dias, que incluiu 

informações sobre os principais elementos do GBG, demonstrações de estratégias e procedimentos práticos e uma sessão de reforço de 1 

dia. No GBG Coach, as atividades foram reforçadas pela presença de um treinador que trabalhou na sala de aula com o professor ao 

longo de um ano letivo. Esse modelo é cíclico, o professor recebeu a visita do treinador por 3 ciclos e cada um incluiu 4 visitas 

quinzenais, com duração de 90 minutos. Durante a primeira visita em um ciclo, o treinador do GBG conduziu uma observação em sala de 

aula utilizando a lista de verificação de fidelidade e o painel de avaliação do GBG, que fornecem dados sobre as práticas do professor e o 

comportamento dos estudantes em sala de aula. A partir desses dados, o professor e o treinador desenvolveram um Plano de 

Desenvolvimento Profissional para o ciclo. Durante as próximas 3 visitas em um ciclo, o treinador apoiou o professor nas práticas de 

GBG através de atividades de modelagem, prática guiada e visitas a outras salas de aula para observar a implementação do programa. 

Conforme o professor foi desenvolvendo autonomia para conduzir a implementação, as visitas passaram a ser mensais. O objetivo dos 

treinamentos iniciais do GBG foi fornecer o conhecimento necessário sobre a intervenção e o treinamento para os professores se 

tornarem independentes para sustentarem a intervenção em suas salas de aula, ainda que o suporte ao treinamento ativo seja eliminado. 

Resultado 

Os professores relataram impressões favoráveis do GBG em relação à implementação, no que diz respeito à prática diária e eficácia no 

desenvolvimento de habilidades das crianças. As lições aprendidas em cada ciclo informavam a próxima etapa do trabalho, tornando-o 

um programa baseado em evidências. O feedback dos treinadores do GBG em relação ao treinamento foi consistente com o feedback dos 

treinadores em outros locais, como Oxfordshire, Reino Unido, Nebraska, Washington D.C. e levou a um refinamento de seu apoio. Os 

treinadores relataram falta de apoio da liderança da escola como um desafio à implementação tanto em pesquisas como em entrevistas, e 

indicaram a necessidade de desenvolver um apoio amplo da comunidade para que os professores implementem o programa de forma 

sistemática. 
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Conclusão 

Desenvolver estruturas para apoiar o uso sistêmico e sistemático de programas baseados em evidências nas escolas requer uma 

compreensão do sistema organizacional multinível de escolas e distritos, bem como o contexto social e político mais amplo. Para esse 

fim, é fundamental que os pesquisadores, os profissionais e os decisores políticos trabalhem juntos para resolver problemas de prática. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 12 - Síntese de estudo primário – E08. 

Número do 

Estudo 
08 Fonte School Psychology Review Ano 2014 Tipo de Estratégia First Step to Success 

Autores 
Michelle W. Woodbridge, W. Carl Sumi, Mary M. Wagner, and Harold S. Javitz, John R. Seeley, Hill M. Walker, Jason W. Small, 

Annemieke Golly, Edward G. Feil, and Herbert H. Severson 

Título Does first step to success have long-term impacts on student behavior? An analysis of efficacy trial data. 

Objetivo 
O objetivo deste estudo foi acompanhar a eficácia de uma pesquisa anterior e examinar os efeitos sustentados pelo programa First Step 

to Success 

Detalhamento 

Amostral 

Foram recrutados 202 professores de 1º a 3º ano do ensino fundamental, 202 estudantes e pais de 34 escolas públicas da região sudoeste 

dos Estados Unidos. A amostra foi dividida entre grupo de intervenção e grupo controle. Foram utilizadas dez medidas para obter os 

resultados de comportamento pró-social / adaptativo, desordens comportamentais e o desempenho acadêmico. 

Detalhamento da 

intervenção 

First Step to Success, é um programa baseado em evidências direcionado a crianças com problemas de comportamento na escola, a fim 

de ensinar o comportamento positivo e pró social. Trata-se de uma intervenção de nível secundário, implementado quando as crianças de 

nível primário não respondem às estratégias de prevenção no Jardim de Infância, portanto, é direcionado às crianças no início do ensino 

fundamental que apresentam problemas de comportamento moderado a severo. Neste programa, os pares, professores e pais têm papel 

fundamental nas experiências de aprendizagem da criança, aplicando sistematicamente estratégias que estimulam e reforçam o 

comportamento positivo considerando as intervenções em casa. É baseado em três pilares: a) First Step - investigação dos problemas de 

comportamento na escola em que os professores identificam os estudantes que apresentam comportamento de risco; b) First Step 

Classroom - intervenção em sala de aula que são frequentemente implementadas no período de 10 a 12 semanas, envolvendo um 

treinador de comportamento, professor, estudantes alvo e demais crianças. A implementação do treinamento inicial tem um cronograma 

de cinco dias apresentando técnicas e estratégias que reforçam o comportamento positivo, por meio de feedback que sinaliza o 

comportamento dos estudantes. Existe a possibilidade de reciclagem dos estudantes que não responderam aos critérios do programa. 

Após os cinco dias do desenvolvimento do programa, o professor fará a monitorização sem a presença do treinador. c) First Step Home - 

intervenção na educação dos pais envolvendo as seguintes habilidades: comunicação com a escola, cooperação, identificação dos limites, 

resolução de problemas, promoção de relacionamentos amigáveis e confiança. Neste módulo são desenvolvidas atividades 

semanalmente envolvendo os pais, bem como encontros em ambientes fora da escola.  

Os pesquisadores coletaram resultados imediatamente após a intervenção e repetiram a coleta depois de um ano, com os professores, 

estudantes e pais. Para realizar a investigação da situação comportamental, social, emocional e acadêmica (nível de alfabetização e 

fluência verbal) foram utilizadas as escalas: Systematic Screening for Behavior Disorders (SSBD), Adaptive Behavior Index (ABI), 

Maladaptive Behavior Index (MBI); Woodcock-Johnson III – Letter Word Identification (WJ – LWI); e subscalas: Social Skills Rating 

System (SSRS – Teacher version, Parent version), a fim de complementar os dados da pesquisa. Utilizaram o Implementation Fidelity 

Checklist (IFC) durante o treinamento dos professores, para garantir melhor qualidade na implementação. 

Os professores foram escolhidos aleatoriamente, tanto no grupo de intervenção quanto no grupo controle, dentro de dois anos letivos 

(2005-2006 / 2006-2007) para identificar os estudantes que deveriam participar do estudo.  Os professores do grupo controle mantiveram 
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a rotina tradicional de trabalho, bem como o gerenciamento de sala de aula. Depois de se familiarizarem com os estudantes (30 dias), os 

professores revisaram a descrição da externalização de comportamentos (agressão, argumentos, outros distúrbios e briga), nomearam 5 

estudantes que apresentaram níveis mais altos desses comportamentos. Dentre estes, três estudantes que apresentaram o nível mais 

elevado em problemas de comportamento foram avaliados por meio da versão reduzida da escala SSBD, por seus professores. 

Resultado 

Foi realizada uma análise multivariada dos resultados do pós teste. Foi identificado que o grupo de intervenção apresentou melhores 

resultados que o grupo controle em todos os itens avaliados, em todas as escalas avaliadas durante a fase inicial, porém após um ano os 

resultados positivos não foram mantidos. 

Conclusão 

O programa de intervenção First Step demonstrou eficácia nos resultados, proporcionando o desenvolvimento de comportamento e 

desempenho acadêmico positivos, porém, seus efeitos não cumprem critérios de duração após 1 ano. Tais resultados refletem a 

necessidade da elaboração de planos de manutenção da intervenção para sustentar os efeitos do tratamento. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 13 - Síntese de estudo primário – E09. 

Número do 

Estudo 
09 Fonte Zeitschrift fur Psychologie Ano 2014 Tipo de Estratégia 

Viennense Social 

Competence (ViSC) 

Autores Marie-Therese Schultes, Elisabeth Stefanek, Rens van de Schoot, Dagmar Strohmeier, and Christiane Spiel 

Título 
Measuring Implementation of a School-Based Violence Prevention Program: Fidelity and Teachers’ Responsiveness as Predictors of 
Proximal Outcomes 

Objetivo 

O estudo investigou dois aspectos diferentes da implementação do programa: fidelidade e capacidade de resposta dos participantes que 

influenciam conjuntamente os resultados proximais do programa de prevenção da violência na escola Viennense Social Competence 

(ViSC). 

Detalhamento 

Amostral 

Todas as escolas da Áustria receberam convites das Universidades Pedagógicas e dos Desenvolvedores do Programa, e apenas 20 

aceitaram, portanto a participação foi voluntária. Dessas 20 escolas 708 professores participaram da pesquisa. 

Detalhamento da 

intervenção 

O ViSC é um programa de prevenção do bullying e violência na escola. Sua implementação ocorreu ao longo de um ano letivo, 

utilizando o modelo cascata, no qual os desenvolvedores do programa formaram treinadores ViSC, que treinaram professores e estes 

trabalharam com os estudantes. Para dar início ao estudo, os professores preencheram um questionário pré-teste contendo informações 

demográficas e autorrelato sobre suas habilidades para intervirem em situações de violência. Também utilizaram a escala Likert para 

avaliarem sua capacidade de eliminar a violência a longo prazo. Para medir o comportamento autorrelatado em situações de bullying, foi 

utilizado o questionário "Handling Bullying Questionnaire", traduzido da língua alemã. O questionário fornece um cenário de bullying 

entre os estudantes, seguido de 22 itens relacionados às estratégias dos professores em lidar com a situação. A capacidade de resposta do 

participante no nível individual foi operacionalizada pelo envolvimento dos professores no programa, e mensurado por dois itens 

dicotômicos: a) no pós-teste, os professores tiveram que indicar se tinham coordenado atividades preventivas na escola sendo um 

"membro da equipe ViSC”; b) se eles haviam implementado o projeto de prevenção de bullying de 13 semanas em suas aulas por ser um 

“professor ViSC”. O treinamento é composto por 15 unidades de 45 minutos cada, em que os professores foram treinados para 

reconhecer os casos de bullying, responder a estes casos de maneira perspicaz e implementar medidas de prevenção em âmbito escolar. O 

treinamento foi composto por abordagens em que o professor aprendeu a lidar com situações de bullying, promovendo empatia e 

responsabilidade entre os estudantes pela violência na escola em salas de aula de diversos níveis. 

Resultado 

Nas escolas onde os formadores ViSC tinham mais treinamento para todo o corpo docente, houve aumento na competência dos 

professores para intervirem em situações de violência entre estudantes. Os resultados indicaram uma mudança significativa no 

comportamento dos professores e maior envolvimento no incentivo às vítimas de bullying em relatar os incidentes. Apenas os professores 

que aplicaram ativamente os conteúdos do programa ViSC no projeto de classe adicional de 13 semanas com seus estudantes alteraram 

significativamente seus comportamentos. 

Conclusão 

A fidelidade à implementação estava fortemente relacionada com um ganho na autoeficácia dos professores para acabar com a violência, 

e somente os professores com alta capacidade de resposta dos participantes modificaram significativamente o comportamento dos 

estudantes em situações de bullying. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 14 - Síntese de estudo primário – E10. 

Número do 

Estudo 
10 Fonte School Community Journal Ano 2015 Tipo de Estratégia 

HEART / Schoolwide Positive 

Behavior Intervention and 

Support (SWPBIS) / Olweus 

Bullying Prevention Program 

(OBPP)  

Autores Michael T. Morrow, Steven D. Hooker, Rebecca Lynne Cate 

Título Consultation in Bullying Prevention: An Elementary School Case Study 

Objetivo 
Avaliar os programas Schoolwide Positive Behavior Intervention and Support (SWPBIS) e Olweus Bullying Prevention Program 

(OBPP) utilizados em uma escola primária para prevenir e gerenciar bullying. 

Detalhamento 

Amostral 

Escola primária situada em um grande distrito de escolas públicas suburbanas dos EUA. Oferece ensino desde o Jardim de Infância até o 

6º ano, com turmas de aproximadamente 22 estudantes por sala.  O consultor (termo utilizado para referenciar profissionais com 

conhecimento e experiência prática na área – expertises) entrevistou dois administrativos (diretor e vice-diretor), um professor para 

entrevista de história oral sobre prevenção do bullying, e realizou entrevistas semiestruturadas com outros quatro professores. 

Detalhamento da 

intervenção 

Neste estudo foram apresentados dois programas para prevenir e gerenciar bullying: um programa de Schoolwide Positive Behavior 

Intervention and Support, chamado programa HEART, que também é um acrônimo que descreve expectativas comportamentais para os 

estudantes: honesty, excellence, awarness, respect e tolerance, e o Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). O HEART é associado 

ao SWPBIS e envolve três níveis crescentes de suporte para estudantes com comportamento problemático: a) visa o reforço positivo para 

o comportamento pró-social e a delimitação de consequências claras para o comportamento inadequado; b) tem como foco estudantes em 

risco e aqueles que necessitam de suporte adicional e personalizado; c) tem como foco estudantes com padrão claro de comportamento 

problemático e que não responderam favoravelmente aos dois primeiros níveis de intervenção. O Olweus Bullying Prevention Program 

(OBPP) é um programa de prevenção do bullying, que foi desenvolvido originalmente para escolas Norueguesas, porém, foi adaptado e 

avaliado em várias regiões dos Estados Unidos com resultados eficazes. O OBPP é abrangente envolvendo escola, sala de aula, estudante 

e comunidade. Os professores lecionaram as lições HEART que são cuidadosamente desenhadas e específicas para os comportamentos 

em determinados ambientes na escola como sala de aula, corredor, lanchonete, banheiro e recreio. O HEART inclui um sistema de 

símbolos estruturado. Cada dia, os estudantes podiam ganhar bilhetes para irem além das expectativas do HEART, como ajudar os 

professores, expressando bondade para os pares, ou mostrando HEART. Ao final do dia escolar, os estudantes que ganharam ingressos 

poderiam trocá-los por um certificado e cartão de reconhecimento à boa conduta. Os cartões foram afixados aleatoriamente em uma placa 

parecida com uma palavra cruzada, enigma com múltiplas linhas. Quando uma linha era completamente preenchida com os cartões dos 

estudantes, estes recebiam uma recompensa (ex. almoço com o diretor). O HEART também inclui um sistema de consequências, separado 

do sistema de símbolos comportamentais. Quando os estudantes ganhavam três ou mais advertências em um período de marcação, eles 

perdiam o privilégio de participar de evento escolar (ex. bingo escolar) e participavam de uma sessão de grupo de restauração com o 

psicólogo da escola. A resistência do aluno em participar também resultava na perda de recreio ou suspensão. Todas as situações de 

resistências foram eliminadas no início do ano letivo. 
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Resultado 

Os participantes descreveram o programa combinado HEART-OBPP como "Incrivelmente eficaz", "muito bem sucedido" e 

"extremamente eficaz". Foi sugerido pelos participantes que trabalharam em equipe para mudar a responsabilidade de prevenção de 

bullying aos estudantes, combinaram com as turmas um acordo anti-bullying, assistiram um vídeo do OBPP e depois discutiram as 

principais questões apresentadas nos filmes, elaboraram uma planilha que facilitou o desenvolvimento das lições do programa, 

discutiram o que os estudantes deveriam fazer caso eles fossem intimidados ou se testemunhassem alguém sendo intimidado e 

incorporaram um exercício de role-play em uma lição. De setembro a janeiro no ano da intervenção, houve um total de 90 ofensas de 

estudantes registradas, que diminuiu de 147 ofensas durante o mesmo período do ano letivo anterior.  A agressão foi a ofensa mais 

comum (38%), seguida de menor contato físico (17%); ofensas como xingamentos, desafio e palavrões constituíram menos de 10% do 

total das ofensas. 

Conclusão 

O programa se mostrou efetivo para prevenção e gerenciamento do bullying. Apesar dos programas anti-bullying não serem 

generalizados para todas as escolas, sua integração e customização de acordo com a realidade é necessária. O papel que os consultores 

profissionais podem desempenhar na colaboração com as comunidades escolares na prevenção do bullying foi destacado nesse estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 15 - Síntese de estudo primário – E11. 

Número do 

Estudo 
11 Fonte 

Practitioner-focused research, 

American School Counselor 

Association (ASCA) 

Ano 2015 Tipo de Estratégia 
Elementary and Secondary 

School Counseling (ESSC) 

Autores Danielle Duarte, Trish Hatch 

Título 
Successful Implementation of a Federally Funded Violence Prevention Elementary School Counseling Program: Results Bring 
Sustainability 

Objetivo Compartilhar os êxitos e desafios de projetar, implementar e avaliar um programa abrangente de aconselhamento no ensino primário. 

Detalhamento 

Amostral 

Os participantes desta pesquisa incluíram 167 estudantes do jardim de infância até o 5º ano de uma das três escolas do distrito do sul da 

Califórnia, que recebeu fundos federais para implementar o programa. A Escola A teve 82 participantes do grupo, a Escola B teve grupos 

para 35 estudantes e a Escola C teve 50 estudantes que participaram de grupos. 

Detalhamento da 

intervenção 

O modelo American School Counselor Association (ASCA) forneceu um quadro para o desenvolvimento e implementação do programa 

Elementary and Secondary School Counseling (ESSC), cujo objetivo foi expandir o serviço de aconselhamento escolar, melhorar a 

qualidade do serviço e consequentemente alcançar a redução das incidências de violência. As três escolas concentraram-se nos mesmos 

objetivos, e os membros da equipe de concessão colaboraram em reuniões mensais para projetar, implementar e avaliar os programas de 

aconselhamento escolar. O programa foi organizado através do estabelecimento de calendários anuais, horários semanais de lições de 

currículo em sala de aula e planos de ação para desenvolver atividades em pequenos grupos de intervenção. Todas as intervenções de 

aconselhamento em grupo foram criadas pelo conselheiro escolar e foram baseadas nas necessidades dos estudantes identificadas durante 

os processos de triagem. Foram realizados grupos de aconselhamento de 8 semanas liderados pelo conselheiro escolar ou treinadores / 

equipes de aconselhamento escolar, com sessões com duração de aproximadamente 35 minutos, durante o ano letivo 2010-2011. Os 

tópicos incluíram configuração de metas, autocontrole, resolução de problemas e capacitação acadêmica. Em seguida foi desenvolvido o 

Currículo de Prevenção da Violência, que foi implementado junto com o programa Peace Patrol. Para acompanhar os resultados dessa 

etapa, a equipe se baseou no California Healthy Kids Survey (CHKS), uma medida estadual que avalia os fatores de risco e proteção 

relacionados à saúde, violência e prevenção do abuso de drogas. Após essa etapa, os conselheiros nomearam estudantes para participar de 

pequenos grupos de intervenção com base em cinco avaliações de Habilidades na Vida e Hábitos de Trabalho, que inclui informações 

como: “trabalha sem perturbar os outros”, “observa as regras de sala” e “trabalha cooperativamente com os outros”. Os estudantes 

participantes foram acompanhados ao longo do tempo para avaliar o impacto das intervenções e fornecer serviços adicionais e / ou 

diferentes se não houvesse melhora. Os membros da equipe analisaram os dados trimestralmente, anualmente e antes e depois de concluir 

as intervenções para estudantes que receberam serviços individuais. 

Resultado 

As três escolas demonstraram resultados positivos. A meta inicial era de aumentar 10% o desempenho acadêmico, e as três escolas 

apresentaram 33,8% de melhora neste item. No item empatia e resolução de problemas com comportamento positivo foi obtido um 

aumento de 41% no ano de 2011 em comparação ao ano de 2009. A meta para diminuir as medidas disciplinares era de 10%, porém, no 

período de 2009 a 2011 este item apresentou redução de 64%. O último item referente ao número das faltas injustificadas aumentou 

16,8% no período de 2009-2010 nas três escolas e diminuiu 64,2% no período de 2010-2011. 
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Conclusão 
 A implementação do programa foi eficaz e apresentou resultados positivos acima do esperado pelos pesquisadores, porém, medidas de 

manutenção são necessárias para que os efeitos permaneçam duradouros. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 16 - Síntese de estudo primário – E12. 

Número do 

Estudo 
12 Fonte 

Asca - Professional School 

Counseling 
Ano 2015 Tipo de Estratégia Step to Respect (STR) 

Autores Mary E. McCormac 

Título Preventing and responding to bullying: an elementary school’s 4-year journey. 

Objetivo Examinar a eficácia de um programa de intervenção de prevenção do bullying projetado para reduzir a incidência de bullying. 

Detalhamento 

Amostral 

Escola primária da área suburbana do Atlântico. Ao longo da avaliação de 4 anos, a matrícula da escola cresceu de 498 para 608 

estudantes que participaram de um ou mais aspectos do programa de prevenção de bullying e do estudo de avaliação. 

Detalhamento da 

intervenção 

O Step to Respect (STR), é um programa de prevenção do bullying baseado no modelo social-ecológico, por meio de políticas escolares 

que sejam aceitáveis pelos administradores, professores, conselheiros e pais, para juntos eliminarem a cultura de negação associada ao 

bullying. A intervenção iniciou com todos os estudantes recebendo instruções sobre o bullying de seus professores em sala de aula por 

meio da literatura infantil. No segundo ano, leram livros selecionados pela escola e os estudantes do terceiro ao quinto anos completaram 

duas unidades de literatura por nível. No quarto ano, 299 estudantes do ensino médio e 36 professores completaram uma pesquisa sobre 

suas percepções sobre o programa de prevenção do bullying. Os dois conselheiros da escola ensinaram as lições baseadas em habilidades 

sociais positivas e aulas de prevenção de bullying por meio da literatura infantil nos níveis mais baixos e por meio do kit curricular nos 

níveis superiores. As lições foram cada vez mais desafiadoras, mas discorreram sobre tópicos comuns, como: o triângulo de bullying; 

fofocar versus relatar; habilidades assertivas podem recusar bullying; espectadores podem fazer parte da solução. O currículo do STR 

incluiu lições de sala de aula baseadas em habilidades instruídas pelos professores e o bibliotecário. O bibliotecário ministrou uma aula 

de prevenção do bullying por meio de um livro e reforçou habilidades do STR em todos os níveis (controlando rumores no 4º ano). Os 

professores intervieram coletivamente na sala de aula oferecendo lições e individualmente, promovendo e reforçando comportamentos 

sociais. Todos os funcionários da escola, incluindo assistentes de sala e agentes de organização escolar, foram treinados para receber 

relatos de bullying. Se o relato indicasse que o incidente era bullying, tanto a vítima quanto o agressor se encontravam separadamente 

com um membro da equipe treinada. O modelo de coaching para as crianças intimidadas seguiu uma estrutura: 1. Afirme os sentimentos 

da criança. 2. Faça perguntas. 3. Avalie o que tem e não funcionou no passado. 4. Gerar soluções para o futuro e criar um plano com a 

criança. 5. Acompanhamento. No processo de coaching, a equipe se reunia com a criança que foi intimidada para elaborarem um plano 

de como lidar com a situação se o bullying continuasse. A estrutura da avaliação do aluno que intimidou era: 1. Foi questionado sobre o 

que aconteceu?; 2. Obteve consequências de acordo com a política de bullying escolar? e; 3. ajudou a elaborar um plano de como não 

intimidar no futuro? O coaching era feito geralmente pelo professor que conhecia melhor a criança envolvida no bullying e estava 

familiarizado com o meio ambiente. No entanto, se a situação fosse particularmente grave ou crônica, os administradores ou a equipe de 

funcionários de estudantes faziam a intervenção. O aconselhamento foi oferecido aos estudantes envolvidos no bullying, individualmente 

e em grupos pequenos, conforme necessário. Toda a equipe da escola foi treinada para receberem relatos de bullying, inclusive contaram 

com o apoio dos pais que também faziam denúncias das ocorrências com seus filhos. A avaliação da ocorrência do bullying foi feita a 

partir dos registros em formulários de relatos dos estudantes, professores, funcionários da escola e pais. 

Resultado Ao longo dos 4 anos, houve uma diminuição de 18% no comportamento de bullying e 25% nos relatos das vítimas de bullying. Houve 
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um aumento de 56% no comportamento de ignorar o bullying e 69% dos estudantes sentiram-se ouvidos quando relataram a situação de 

bullying. Sobre “concordar” e “concordar plenamente” com a importância das lições sobre o bullying, houve um aumento de 16-26% nas 

respostas dos estudantes e de 87% nas respostas dos professores. Ao final dos 4 anos, 40% dos professores relataram ter treinado seus 

estudantes em sala de aula, 100% dos professores afirmaram terem se sentido confortáveis durante a recepção de um relato de bullying, 

92% disseram que o programa STR deve continuar a ser implantado em outras escolas. 

Conclusão 

Os resultados positivos apontam para a efetividade do programa, que proporcionou conhecimento dos conceitos-chave das lições da sala 

de aula, incluindo a definição de bullying e que ignorá-lo não o impedirá, pois se trata de um padrão repetido de comportamentos. Após 

os quatro anos, o bullying continuou acontecendo, porém, os estudantes foram acolhidos pela equipe que permaneceu registrando os 

relatos e tomando as medidas necessárias. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 17 - Síntese de estudo primário – E13. 

Número do 

Estudo 
13 Fonte 

Journal of Educational 

Psychology 
Ano 2015 Tipo de Estratégia 

School-Wide Positive 

Behavioral Interventions 

and Supports (SWPBIS) 

Autores Catherine P. Bradshaw, Tracy E. Waasdorp, Philip J. Leaf 

Título 
Examining variation in the impact of school-wide positive behavioral interventions and Supports: findings from a randomized controlled 
effectiveness trial. 

Objetivo 
Examinar se os impactos do School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports (SWPBIS) variaram em função do padrão da 

linha de base das crianças de risco social-emocional e comportamental. 

Detalhamento 

Amostral 

37 escolas primárias públicas do estado de Maryland – EUA. Os dados foram coletados em cinco etapas (outono e primavera do ano 1, 

primavera dos anos 2-4) nos quatro anos escolares (2002-2007) em 12.344 crianças que estavam no jardim de infância e nos 1º e 2º anos 

quando o estudo começou. 

Detalhamento da 

intervenção 

O School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports (SWPBIS) é um programa estruturado multinível, destinado a melhorar o 

ambiente escolar, por meio do aprimoramento do sistema, tomada de decisão com base em dados e implementação de práticas baseada 

em evidências. Essa estratégia comportamental é aplicada em toda a escola, a fim de proporcionar a aprendizagem social e princípios 

organizacionais consistentes, para prevenir o comportamento disruptivo e melhorar o ambiente da escola. 

As escolas do SWPBIS formaram equipes compostas por cinco ou seis membros (professores e administradores), que participaram de um 

treinamento de verão inicial de dois dias co-liderado por um desenvolvedor do SWPBIS e eventos de treinamento de reforço anual de 2 

dias. De acordo com o projeto de avaliação de eficácia, todos os eventos de treinamento inicial e de reforço foram coordenados e 

liderados pela Equipe de Liderança de Maryland, e incluiu um treinador do Centro Nacional de Assistência Técnica do Positive 

Behavioral Interventions and Supports (PBIS). Para a realização da intervenção no primeiro ano, foi utilizado instrumento específico 

como o Teacher Obervation of Classroom Adaptation-Checklist (TOCA-C), uma medida não-clínica do comportamento das crianças que 

é preenchida a partir da observação dos professores que inclui agressividade e comportamento disruptivo, problemas de concentração, 

comportamentos pró sociais e equilíbrio emocional. Os resultados foram utilizados como preditores de variação no impacto do programa. 

A avaliação dos resultados foi baseada no Services Assessement for Children and Adolescents (SACA), composto por itens que avaliaram 

se o aluno tinha recebido aconselhamento por comportamento inadequado ou para desenvolvimento de habilidades sociais, se a criança 

tinha sido encaminhada para avaliação de serviços de educação especial durante o presente ano escolar e se foi encaminhada para a sala 

do diretor. As respostas foram agregadas, a fim de facilitar a identificação do tipo de serviço realizado para cada problema. Os registros 

administrativos também serviram para indicar quantas vezes a criança foi retida no mesmo ano, por um ou mais anos. Todas as escolas 

do SWPBIS receberam pelo menos uma assistência técnica mensal no local e um treinador de apoio ao comportamento (ex. psicólogo da 

escola); os treinadores foram treinados pelo estado e supervisionados pelo distrito através de eventos de treinamento coordenados pelo 

estado, realizados quatro vezes por ano. A duração do estudo foi de quatro anos. 

Resultado 
As avaliações anuais da implementação foram realizadas nas 37 escolas por avaliadores treinados que desconheciam o status de 

implementação, utilizando a ferramenta de avaliação da escola validada e autorrelatos da equipe; ambos indicaram que todas as escolas 
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do SWPBIS atingiram e mantiveram a implementação de alta fidelidade até o final do teste e nenhuma escola de comparação atingiu 

consistentemente alta fidelidade; 66% das escolas SWPBIS atingiram o limiar de alta fidelidade de 80% no primeiro ano do teste. 

Os dados foram analisados com base nos problemas de concentração basais das crianças, comportamento disruptivo, comportamento pró-

social e pontuação da regulação emocional, ao ajustar a estrutura dos dados utilizando o estimador. A primeira classe foi classificada 

como socialmente e emocionalmente qualificada, que representava 33,6% da amostra. Essas crianças tiveram baixos níveis de problemas 

de concentração e comportamentos disruptivos (ou seja, abaixo da média da amostra) e altos níveis de habilidades de regulação pró-

social e de emoção (isto é, acima da média da amostra). As crianças da segunda classe rotulada como normativa, que representava 36,5% 

da amostra tiveram pontuação próxima à média nas quatro subescalas. A terceira classe incluiu 23,3% da amostra e foi apontada em 

risco, uma vez que estas crianças estavam ligeiramente acima da média da amostra em problemas de concentração e comportamentos 

disruptivos, e ligeiramente abaixo da média para regulação pró-social e emocional. A classe final foi rotulada como de alto risco, porque 

apresentaram os mais altos níveis de problemas de concentração e comportamentos disruptivos e os níveis mais baixos de habilidades 

pró-sociais e de regulação emocional incluiu 6,6% da amostra. 

Conclusão 

Os achados sugerem que as crianças em risco e de alto risco podem se beneficiar mais com o SWPBIS. É necessário ter uma 

compreensão aprimorada das características dos estudantes com maior probabilidade de responder ao SWPBIS, para isso os profissionais 

da escola devem monitorar cuidadosamente crianças em risco de não resposta, ou seja, problemas comportamentais mais graves 

necessitam de intervenções mais intensivas. As crianças que não respondem adequadamente ao modelo universal SWPBIS exigirão 

intervenções preventivas específicas e individualizadas, baseadas na avaliação sistemática. Mesmo sem treinamento formal em 

programas de níveis mais avançados, a redução global de problemas de comportamento nas escolas SWPBIS pode beneficiar os serviços 

escolares relativamente limitados para pessoas com maior necessidade. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 18 - Síntese de estudo primário – E14. 

Número do 

Estudo 
14 Fonte 

Journal of Education and 

Practice 
Ano 2016 Tipo de Estratégia 

Aconselhamento de 

Transactional  Analysis  

(TA) 

Autores Netrawati, Furqon, Syamsu Yusuf  e Nandang Rusmana 

Título Solving Adolescent Verbal Aggressions through Transactional Analysis Counseling Approach 

Objetivo 
Auxiliar conselheiros escolares na resolução de problemas relacionados a agressões verbais de adolescentes, através da implementação 

de aconselhamento de Transactional  Analysis  (TA)  grupal realizado com estudantes de escolas públicas. 

Detalhamento 

Amostral 

Estudantes de duas escolas públicas profissionais de engenharia da cidade Padang-Indonésia (escola A 391, escola B 453) totalizando 

844 estudantes, porém, a amostra desse estudo foi composta por 88 estudantes divididos aleatoriamente em dois grupos iguais, assim 44 

estudantes estavam no grupo experimental e 44 no grupo controle. O método utilizado para avaliar a eficácia da TA, foi o Research & 

Development. 

Detalhamento da 

intervenção 

Antes que os participantes realizassem aconselhamento de análise transacional, ambos os grupos receberam um pré-teste, composto por 

um questionário que adotou a escala de Guttman para avaliar as tendências das agressões verbais dos adolescentes, a fim de conhecer os 

tipos que os participantes haviam experimentado anteriormente. Todos os participantes realizaram pós-teste com o mesmo questionário 

aplicado no pré-teste, para avaliar a eficácia do TA. Para a realização da intervenção foi utilizada a técnica de aconselhamento baseada na 

abordagem cognitiva comportamental e foi identificado que a agressão existia porque os estudantes tinham habilidades sociais baixas e 

não conseguiam se adaptar com os colegas na escola, devido ao egoísmo e discurso de ofensas. Esses casos foram discutidos em 

aconselhamento para proporcionar compreensão e consciência dos estudantes, assim eles poderiam mudar e melhorar seus 

comportamentos, especialmente reduzir as agressões verbais. 

Resultado 

No primeiro aconselhamento, os estudantes apresentaram comportamentos agressivos que estavam de acordo com os dados obtidos no 

pré-teste. Esses comportamentos agressivos foram: (1) repreender e humilhar as opiniões com palavras ásperas, (2) pegar uma caneta de 

outro estudante e esconder para que os estudantes lutassem e atingissem os outros por causa da raiva, (3) esconder outros objetos dos 

colegas para provocar raiva (4) quebrar os próprios óculos porque não gostava de ouvir as palavras positivas. No segundo 

aconselhamento,  discutiram sobre o estado do ego dos estudantes e estado do ego dos pais. Além disso, os estudantes foram treinados 

para utilizar o estado do ego adulto. As respostas exibidas pelos estudantes foram analisadas e uma nova transação paralela foi redigida 

para as questões que já não causavam comportamentos agressivos. Se uma situação frustrante for bem compreendida, as tendências para 

as agressões serão reduzidas. 

Conclusão 
O estudo demonstra que a abordagem cognitiva comportamental pôde reduzir os comportamentos agressivos e aumentar o ajuste social 

entre os adolescentes. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 19 - Síntese de estudo primário – E15. 

Número do 

Estudo 
15 Fonte 

American School Counselor 

Association (ASCA) 
Ano 2016 Tipo de Estratégia 

Peaceful Alternatives to 
Tough Situations 

(PATTS) 

Autores Emma Staecker; Eli Puett; Shayda Afrassiab; Miranda Ketcherside; Sabiya Azim; Anna Wang;  Darson Rhodes; Carol Cox 

Título Effectiveness of an afterschool-based aggression management program for elementary students 

Objetivo 
Determinar se a participação em um programa pós-escolar usando um currículo de gerenciamento de agressão teve algum impacto nos 

ganhos percebidos pelos estudantes sobre o conhecimento e o gerenciamento da agressão psicológica e física. 

Detalhamento 

Amostral 

35 estudantes do programa pós-escolar optaram por participar da intervenção. Dos 35 participantes, 63% foram matriculados no terceiro 

ano, 17% no quarto e 20% no quinto. 

Detalhamento da 

intervenção 

O programa Peaceful Alternatives to Tough Situations (PATTS) é focado em tutoria, auxílio em casa e recreação. A intervenção utilizou 

o currículo baseado em evidências PATTS. A pesquisa de uma página foi dividida em duas seções: Parte 1: subescala de agressão física e 

parte 2: subescala de agressão psicológica. Cada seção continha seis perguntas do tipo Likert, com respostas variando de 1 (Nunca) a 4 

(Sempre). Seguindo cada seção, o estudante tinha o espaço para somar sua pontuação. Para a Parte 1, utilizou-se subescala de agressão 

física, com maiores pontuações relacionadas a comportamentos mais negativos; para a Parte 2, foi utilizada subescala de agressão 

psicológica, com maiores pontuações relacionadas a comportamentos mais positivos. Os participantes completaram o pré-teste anônimo e 

confidencial de PATTS Elementary Student Survey antes do início da primeira aula e colocaram suas respostas em um envelope que foi 

selado e entregue aos pesquisadores. Para as aulas, os estudantes foram colocados aleatoriamente em quatro grupos menores com dois 

professores / estagiários treinados para apresentar as lições seguindo os planos de aula prescritos por um professor superior que era 

membro da equipe de prevenção. As aulas foram ministradas pelos professores e supervisionadas pela equipe de saúde escolar/serviços 

sociais todas as tardes de segunda-feira durante o período grupal de 9 semanas. Imediatamente após a apresentação da última lição, os 

participantes completaram o pós-teste PATTS Elementary Student Survey. 

O programa PATTS incluiu nove aulas (Orientação e modelos de papel não-violentos; Expressando emoções e busca de suporte; Cores 

da raiva e maneiras de se acalmar; Responsabilidade e autocontrole; Pensamento apaziguador e apavorante; Formas positivas de lidar 

com conflitos; Perdão, negação de pares) altamente interativas, com jogos de papéis, demais tipos de jogos e avaliações de habilidades, 

com duração de aproximadamente uma hora. Através da instrução em grupo, os estudantes foram ensinados a reconhecer sua raiva e 

habilidades de resolução de conflitos não-violentas. Eles receberam oportunidades para redirecionar sua agressão e raiva de maneiras 

socialmente aceitáveis com o apoio de colegas e outras pessoas influentes em suas vidas. 

Resultado 

Ao participar desse programa, os participantes adquiriram experiência na identificação de situações e emoções que potencialmente 

poderiam levar a problemas de violência, reconhecidos e identificados, e discutiram várias formas de lidar com problemas. Eles foram 

expostos a lições enfatizando que o envolvimento em comportamentos violentos tem consequências negativas e que existem melhores 

maneiras de resolver conflitos.  Nesse estudo, os escores de agressão física e psicológica autorrelatados tornaram-se mais pró-sociais. 

Embora as diferenças pré / pós teste não tenham sido estatisticamente significativas, várias condições podem ajudar a explicar os 

resultados e levar a futuras melhorias no programa. A configuração pós-escolar não foi tão estruturada quanto o dia escolar, e os 
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participantes talvez não tenham se envolvido com as atividades de prevenção e gerenciamento de agressão tão seriamente quanto em uma 

classe normal. 

Conclusão 

Os conselheiros escolares e a equipe de saúde/serviços sociais foram recursos importantes para a prevenção e intervenção na violência. 

Uma equipe de parceria escola-comunidade, liderada pela equipe de saúde/equipe social escolar, foi formada para implementar uma 

intervenção de gerenciamento de agressão em um programa pós-escolar como uma intervenção precoce e estratégia de prevenção 

universal. Os conselheiros escolares, como parte dessa parceria escola-comunidade, não só lidaram com as necessidades sócio 

emocionais dos estudantes, mas também coordenaram uma intervenção curricular para a prevenção do bullying. Eles ajudaram a escolher 

uma intervenção baseada em evidências, coordenaram sua implementação e facilitaram a avaliação do programa. Como resultado, os 

membros da parceria escola-comunidade não só determinaram a necessidade de uma abordagem mais direcionada para enfrentar a 

agressão física e psicológica nesta escola, mas também obtiveram uma melhor compreensão da programação e colaboração de prevenção 

da violência baseada em evidências em todos os setores. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 20 - Síntese de estudo primário – E16. 

Número do 

Estudo 
16 Fonte 

Am J Community Psychol / 

Society for Community Research 

and Action  

Ano 2016 Tipo de Estratégia 
Walk Away, Ignore, Talk In 

Out, Seek Help (WITS) 

Autores Bonnie J. Leadbeater, Kara Thompson, Paweena Sukhawathanakul 

Título 
Enhancing Social Responsibility and Prosocial Leadership to Prevent Aggression, Peer Victimization, and Emotional Problems in 
Elementary School Children 

Objetivo 
Testar se o aumento de dois fatores de proteção: liderança pró-social das crianças e expectativas e responsabilidade social dos seus 

professores, estariam associados à diminuição da vitimização em pares, agressão e problemas emocionais. 

Detalhamento 

Amostral 

Trata-se de um estudo longitudinal realizado no ano de 2016, que utilizou resultados de uma intervenção realizada em 2011 para 

comprovar a eficácia da intervenção. A amostra original foi recrutada em 2011, composta por 137 salas de aula em 27 distritos escolares 

rurais em três províncias que representam o leste, o centro e o ocidente do Canadá. Porém, foram utilizados cinco registros de dados 

coletados de estudantes, pais e professores de 16 escolas primárias da zonal rural. 

Detalhamento da 

intervenção 

O programa WITS (Walk Away / Ignore / Talk In Out / Seek Help, utiliza recursos apropriados para o desenvolvimento de linguagem e 

estratégias comuns para lidar com conflitos entre pares, envolvendo família, comunidade e escola. Todas as escolas da amostra 

implementaram o programa WITS, e, para isso, obtiveram todos os recursos necessários para implementação, incluindo cartazes, brindes 

da WITS para os estudantes levarem para casa, panfletos para os pais e cópias de todos os livros usados nos planos de aula do programa. 

Os assistentes de pesquisa, professores, administradores, assistentes de sala, funcionários e suporte de cada escola foram treinados 

através de módulos de treinamento on-line (www.witsprogams.ca) padronizados em grupos de 20 a 40 participantes em um dia de 

desenvolvimento profissional no início do ano letivo (antes da segunda coleta de dados). Cada professor ou administrador utilizou um 

computador e respondeu às perguntas do módulo de treinamento individualmente, ao concluírem receberam certificado. A cada ano, 

novos professores completaram os módulos de treinamento on-line com os assistentes da equipe de pesquisa. Para realizar a 

implementação adequadamente entre os estudantes do 1º ao 6º ano, as escolas foram orientadas a seguir as orientações do WITS de 

forma sistematizada, incluindo o uso da linguagem WITS para responder a problemas disciplinares; os professores deveriam adotar um 

livro novo da lista WITS mensalmente e promover discussões durante suas aulas e também integrar os objetivos WITS em seus planos de 

aula, a fim de otimizar hora/aula e implementação do programa; os líderes da comunidade envolvida deveriam revisar as tarefas enviadas 

para os estudantes fazerem em casa utilizando os materiais WITS (réguas, lápis, entre outros); os pais também foram incentivados a 

fazerem uso da linguagem WITS em casa, e acompanharem as atividades por meio do recurso on-line, panfletos de programação, 

boletins escolares e gincanas. Os estudantes do 4º ao 6º ano também aprenderam habilidades de liderança empreendedora utilizando 

plano de lições LEADerS, que inclui: Olhar e Ouvir, Explorar os Pontos de Vista, Agir, Questionar antes de Fazer e Pedir Ajuda quando 

for necessário, a fim de melhorar a liderança pró-social e capacitar os estudantes para ajudar seus colegas e crianças mais novas no 

parque infantil do bairro. A equipe de pesquisa visitou regularmente as escolas para coletar dados, observar e acompanhar a fase de 

implementação em sala de aula. Para motivar a implementação contínua, após cada fase da coleta de dados, a equipe comunicou a 

diretoria sobre os dados e os níveis de resultados obtidos sobre a vitimização relatada pelas crianças e os pais. 
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Resultado 

Efeitos significativos indiretos indicaram que a liderança pró-social mediou completamente as associações entre a capacidade de resposta 

da criança. A melhora na liderança pró-social está unicamente ligada ao declínio em problemas emocionais. Foi identificado que 

trabalhar a responsabilidade com as crianças melhora a responsabilidade social, o que está diretamente ligado à diminuição da 

agressividade e vitimização por pares. 

Conclusão 

Esse estudo investigou fatores de proteção que podem implicar na prevenção da vitimização dos pares e dos comportamentos agressivos 

e problemas emocionais relacionados. Especificamente, nesses 2 anos, esse estudo longitudinal investigou os efeitos dos fatores de 

proteção baseado nas características das crianças (capacidade de liderança pró-social) e nas expectativas de seus professores 

(responsabilidade social) para redução da vitimização entre pares, agressão e problemas emocionais. Conclui-se que o aumento da 

responsabilidade social e liderança pró-social foram associados com declínio na agressão, vitimização entre pares e problemas 

emocionais. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 
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Quadro 21 - Síntese de estudo primário – E17. 

Número do 

Estudo 
17 Fonte School Community Journal Ano 2016 Tipo de Estratégia 

Families and Schools 

Together (FAST)  

Autores Melodie Fearnow-Kenney, Patricia Hill, Nicole Gore 

Título Child and Parent Voices on a Community-Based Prevention Program (FAST) 

Objetivo 
Implementar e avaliar o programa Families and Schools Together (FAST), para prevenir o uso de substâncias, delinquência juvenil, 

baixo desempenho escolar, abuso e negligência infantil, problemas de saúde mental e violência. 

Detalhamento 

Amostral 

Os participantes eram crianças e pais / avós de duas comunidades perto de Richmond, Virgínia – Estados Unidos. 09 famílias 

participaram do programa FAST em uma escola primária de uma comunidade urbana. 11 famílias participaram de uma segunda escola 

que está localizada em uma comunidade rural. 

Detalhamento da 

intervenção 

O Families and Schools Together (FAST) é um programa colaborativo envolvendo a escola, família e parceiros da comunidade, para 

prevenir o uso de substâncias, delinquência juvenil, baixo desempenho escolar, abuso e negligência infantil, problemas de saúde mental e 

violência. Para a implementação do programa, o avaliador e os coordenadores do FAST trabalharam juntos para desenvolver diretrizes de 

grupos focais e 08 perguntas com instruções para os grupos focais infantil. No início de cada ciclo FAST, o avaliador se encontrou com 

os pais em ambas as escolas para discutirem as questões e os procedimentos do grupo focal infantil. Os pais puderam fazer perguntas e 

fornecer o consentimento por escrito para que seus filhos participassem. Embora as crianças de cada escola não conhecessem o avaliador 

naquela época, ele as viu interagindo com os coordenadores e pais da FAST. Na última sessão do ciclo FAST, o avaliador realizou dois 

grupos focais infantis separados em cada ambiente da comunidade: um para crianças alvo / "jogo especial" e um para as crianças não-

alvo. Os grupos focais foram selecionados como a estratégia de coleta de dados por dois motivos importantes: (1) minimizar qualquer 

desconforto infantil relacionado à reunião sozinho com um adulto desconhecido e (2) maximizar as interações da criança que podem 

levar a dados ricos. Os grupos focais foram realizados em uma sala de aula ou lanchonete da escola que acolheu o programa FAST em 

que as crianças estavam frequentando, assim, o ambiente era familiar para eles. O avaliador e as diretrizes do programa foram 

apresentados às crianças pelos facilitadores do FAST que trabalharam com as crianças durante o ciclo FAST. As crianças foram 

convidadas a fornecer feedback sobre o programa FAST com suas próprias palavras e foram estabelecidas algumas regras para evitar 

respostas socialmente indesejáveis, como: (1) explicação sobre a confidencialidade das respostas, (2) uso de questões do grupo focal que  

deem margem a avaliações positivas ou negativas das experiências, (3) garantia de que "Não há respostas certas ou erradas" e (4) 

validação de todas as respostas das crianças, positivas ou negativas. Ao final de cada ciclo FAST, os pais preencheram um questionário 

que faz parte da avaliação Kids FAST. Além das avaliações sobre os resultados específicos do programa, os pais forneceram comentários 

abertos sobre o impacto do programa e a opinião deles sobre o FAST. 

Resultado 

O mapeamento de conceitos foi utilizado como o método de análise dos dados. A maioria das crianças não-alvo relatou ter relações mais 

estreitas com os pais desde a participação no FAST, comunicando-se mais e melhor com os membros da família e tratando melhor os 

familiares. Desde a participação no FAST, crianças não-alvo relataram ter mais facilidade para identificar amigos, ser um bom amigo e 

se comunicar melhor. Eles sentiram que tinham uma atitude mais positiva e lidavam melhor com conflitos como resultado do programa 

FAST. Os pais desfrutaram de passar tempo de qualidade com os membros da família e adquirir amizade com outros pais. Resposta de 
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um pai: "- A experiência mais valiosa foi que o FAST me ajudou a ter tempo para ler os livros de histórias dos meus filhos e ouvi-los 

mais do que antes". Os pais também relataram estar mais conscientes dos recursos comunitários disponíveis para eles. As mudanças 

observadas pelos pais no filho alvo FAST incluíram ansiedade para aprender e participar do FAST, ter um melhor comportamento em 

casa e na escola, e ser mais independente e extrovertido. Outros declararam que seu filho era o "mesmo grande filho". As crianças em 

ambos os grupos relataram ter muitos benefícios decorrentes da participação no programa. Eles descreveram estar mais perto de seus pais 

/ família, sabendo como se comunicar com mais eficácia, ter mais e melhores amigos e ser capazes de lidar com conflitos, evitando 

agressões. As crianças alvo relataram estar mais felizes, obtendo melhores notas ("sendo mais inteligentes") e tomando melhores 

decisões desde a participação no FAST. 

Conclusão 
Os resultados positivos reforçam a importância do engajamento da escola, pais e comunidade para juntos trabalharem a prevenção da 

violência e outros comportamentos desajustados, tornando possível a minimização desse fenômeno que assola o mundo. 

Fonte: Dados da pesquisa, Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  Discussão 



75 

Discussão  

No presente estudo de RI identificamos a produção científica variada no que se refere 

às estratégias de prevenção da violência escolar, direcionadas para o ensino primário, ensino 

fundamental e ensino médio. Os estudos apresentaram o desenvolvimento e a implementação 

de programas de prevenção com diferentes métodos, instrumentos e técnicas, envolvendo a 

participação de estudantes, professores, demais membros da comunidade escolar e família. 

Identificamos que esses estudos se concentraram no contexto norte-americano, realizados nos 

Estados Unidos da América e Canadá. Tal dado evidencia o interesse desses países para o 

enfrentamento do fenômeno (CROOKS et al, 2013; PODUSKA; KURKI, 2014; 

WOODBRIDGE et al, 2014; GOODMAN-SCOTT; DOYLE; BROTT, 2014; HEKTNER et 

al, 2014; MORROW; HOOKER; CATE 2015; DUARTE; HATCH, 2015; McCORMAC, 

2015; BRADSHAW; WAASDORP; LEAF, 2015; STAECKER et al, 2016; LEADBEATER; 

THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016; FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 

2016; LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016). 

As áreas que concentraram as publicações corresponderam à educação e à saúde 

mental, o que ressalta a importância da escola para o enfrentamento da violência e a sua 

relação com a saúde mental, portanto, é relevante que as ações de prevenção da violência 

escolar sejam desenvolvidas por meio da articulação intersetorial, envolvendo a saúde, 

assistência social, segurança, justiça e a sociedade (CROOKS et al, 2013; CHAPMAN et al, 

2013; AHTOLA et al, 2013; GOODMAN-SCOTT; DOYLE; BROTT, 2014; HEKTNER et 

al, 2014; PODUSKA; KURKI, 2014; SCHULTES et al, 2014; MORROW; HOOKER; CATE 

2015; DUARTE; HATCH, 2015; McCORMAC, 2015; NETRAWATI et al, 2016; 

STAECKER et al, 2016; LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016; 

FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 2016). Além disso, é necessário que haja uma 

mudança no que se refere ao processo de solucionar os conflitos instalados nesse ambiente, 

transformando a culpa em responsabilidade das partes envolvidas no fenômeno 

(GOODMAN-SCOTT; DOYLE; BROTT, 2014; LEADBEATER; THOMPSON; 

SUKHAWATHANAKUL, 2016). 

Dentre os artigos estudados, as ações de prevenção da violência escolar foram 

direcionadas às intervenções precoces centradas no ensino primário (AHTOLA et al, 2013; 

GOODMAN-SCOTT; DOYLE; BROTT, 2014; PODUSKA; KURKI, 2014; HEKTNER et al, 

2014; MORROW; HOOKER; CATE 2015; McCORMAC, 2015; BRADSHAW; 

WAASDORP; LEAF, 2015; DUARTE; HATCH, 2015; LEADBEATER; THOMPSON; 

SUKHAWATHANAKUL, 2016; FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 2016). Foi possível 

identificar a importância da prevenção primária para o enfrentamento da violência escolar, 
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incentivando o autoconhecimento, desenvolvimento de comportamentos pró-sociais, 

prevenção da vitimização entre pares, comportamentos agressivos e problemas emocionais 

relacionados (LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016). 

Além disso, houve também um programa de prevenção secundária, direcionado para 

estudantes que apresentaram problemas de comportamento moderado a severo e que não 

responderam positivamente à intervenção primária (WOODBRIDGE et al, 2014). 

Ressaltamos que uma das características importantes desse tipo de intervenção foi o aumento 

da participação da família e da comunidade com a escola, responsabilizando-se por solucionar 

os problemas de comportamento agressivo entre os estudantes. Essa parceria com a escola é 

fundamental e está associada à eficácia, em geral, apresentada pela intervenção.  

A partir da análise dos estudos, realizada pelo Software Iramuteq, foi possível 

identificar a importância de programas multidimensionais que envolvam toda a escola, família 

e comunidade para a prevenção da violência escolar. Os estudos dessa RI que utilizaram esse 

tipo de abordagem se mostraram mais efetivos em comparação às demais abordagens 

centradas nos estudantes. Devido ao fato de a escola, família e comunidade se apresentarem 

como fator de proteção que favoreceu a efetividade dos programas (CROOKS, et al., 2013; 

MANN, et al., 2015; LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016; 

FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 2016). 

Os programas de prevenção com os estudantes e os professores fundamentaram-se na 

aprendizagem emocional e social, considerando a multicausalidade da violência escolar e 

ações voltadas para a realidade do contexto (PODUSKA; KURKI, 2014; WOODBRIDGE et 

al, 2014; SCHULTES et al, 2014; MORROW; HOOKER; CATE 2015; McCORMAC, 2015). 

As estratégias enfatizaram o autoconhecimento dos envolvidos, a evolução no desempenho 

acadêmico, o fortalecimento das relações, o desenvolvimento de habilidades para 

relacionamentos saudáveis e a melhora do clima do ambiente escolar. De modo geral, 

evidenciamos a efetividade dessas diferentes estratégias empreendidas para melhora da 

atmosfera psicossocial da escola (CROOKS et al, 2013; AHTOLA et al, 2013; CHAPMAN et 

al, 2013). Os métodos e as técnicas utilizadas variaram de acordo com o tipo de estratégia e o 

contexto sociocultural escolar, incluindo treinamento de professores, promoção da autoestima 

e desenvolvimento de habilidades sociais (GOODMAN-SCOTT; DOYLE; BROTT, 2014; 

HEKTNER et al, 2014; PODUSKA; KURKI, 2014).    

Apesar das estratégias multidimensionais, envolvendo toda a escola, terem 

apresentado resultados mais positivos, em comparação às demais abordagens, é relevante 

destacar que os métodos e as técnicas apresentados pelos programas de prevenção foram 



77 

Discussão  

sistematicamente planejados e executados de acordo com as características de cada contexto 

(CHAPMAN et al, 2013; SCHULTES et al, 2014 BRADSHAW; WAASDORP; LEAF, 

2015). Houve diferentes métodos e técnicas apresentados para intervenções, tais como o 

gerenciamento de sala de aula, reforço do comportamento positivo, administração do 

conteúdo curricular com a inserção de temas relacionados à violência e comportamento de 

risco, vivências de role plays, método de aconselhamento de análise transacional e 

treinamento de professores para o seu desenvolvimento profissional (BRADSHAW; 

WAASDORP; LEAF, 2015; NETRAWATI et al, 2016; STAECKER et al, 2016; 

LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016).  

O gerenciamento de sala de aula refere-se à maneira como o professor organiza e 

administra o conteúdo do currículo, bem como o comportamento dos estudantes durante as 

aulas, abrange o planejamento de rotina, horários, regras claras e bem delimitadas, o 

estabelecimento de relação de confiança entre professor/estudante, visando ao gerenciamento 

adequado de conflitos e o desenvolvimento de habilidades sociais (HUTCHINGS et al, 2013; 

WOODBRIDGE et al, 2014).  Entendemos que o professor mantém o contato próximo com 

os estudantes e tem a oportunidade de acompanhá-los por longos períodos, exercendo, assim, 

importante papel no processo de fortalecimento das relações e promoção do clima escolar 

positivo.  É necessário, portanto, que os profissionais reconheçam as especificidades da 

comunidade escolar e de seus estudantes, adotando postura flexível, sensível e compreensiva, 

tendo como propósito inspirar confiança e respeito, promover a reciprocidade, empatia e o 

exercício da cidadania (SCHULTES et al, 2014; DUARTE; HATCH, 2015). 

Outra técnica trazida pelos programas de prevenção, foi o reforço do comportamento 

positivo, que tem como objetivo o gerenciamento do comportamento do estudante para 

estimulá-lo a agir adequadamente em diversas ocasiões. Nesse sentido, não consiste apenas 

em parar o comportamento inadequado com punições, pelo contrário, é necessário 

proporcionar a alternativa de um comportamento positivo, de modo repetitivo, a fim de 

interromper as atitudes agressivas. Os resultados desses estudos evidenciaram a minimização 

do comportamento agressivo e melhora no desempenho acadêmico, favorecendo o 

comportamento pró-social dos estudantes (PODUSKA; KURKI, 2014; MORROW, 

HOOKER; CATE, 2015).  

O reforço do comportamento positivo pode ser realizado em diversas ocasiões. 

Contudo, exige do profissional conhecimento técnico e científico para aplicação dessa técnica. 

Além disso, faz-se necessário a valorização da participação de toda a escola na tomada de 

decisões, com o propósito de transformar o sistema punitivo em sistema que explore o senso 
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crítico e a responsabilidade de cada indivíduo na manutenção do clima escolar positivo 

(PODUSKA; KURKI, 2014; MORROW; HOOKER; CATE, 2015). 

No que se refere à administração do conteúdo curricular, os estudos inseriram temas 

relacionados à violência e comportamento de risco para serem discutidos em sala de aula. 

Desta forma, é relevante promover capacitação contínua e desenvolvimento de competências 

para que esses profissionais possam trabalhar os temas com fundamentação teórica e 

desenvolver atividades direcionadas para os estudantes, família e demais membros da 

comunidade escolar (CROOKS et al, 2013; CHAPMAN et al, 2013; GOODMAN-SCOTT; 

DOYLE; BROTT, 2014; McCORMAC, 2015; STAECKER et al, 2016). 

A vivência de role play também foi alternativa apresentada pelos estudos, sendo esse 

um exercício que permite trabalhar diferentes temáticas. Nessa técnica, os estudantes atuam 

como participantes e espectadores, a fim de desenvolver a empatia, senso crítico e 

responsabilização das ações. O role play possibilita, ainda, a compreensão do fenômeno a 

partir de diferentes pontos de vista, o que permite exercitar a comunicação no papel de vítima, 

de agressor e de observador (CROOKS et al, 2013; MORROW; HOOKER; CATE, 2015). 

Identificamos com os resultados desses estudos que o movimento de vivências promove a 

empatia, o desenvolvimento das habilidades pró-sociais e o relacionamento saudável entre os 

estudantes.  

Os estudos dessa RI, de modo geral, objetivaram a redução dos comportamentos de 

risco a partir do desenvolvimento de habilidades pró-sociais, autoconhecimento e equilíbrio 

emocional dos estudantes. Para tanto, além das técnicas, também foi utilizado o método de 

análise transacional direcionado para a redução da agressão verbal entre os estudantes 

(NETRAWATI et al, 2016).  

O método de análise transacional enfatiza o relacionamento social e cria condições 

para que os estudantes sintam-se compreendidos. Nessa perspectiva, eles se sentem aptos para 

reconhecer e conscientizar-se de seus comportamentos, a fim de encontrar soluções para 

reduzir as agressões verbais. Assim, é proporcionado aos estudantes atividades de 

aconselhamento, incentivando a construção de um roteiro de vida, valorizando suas 

perspectivas de futuro, com o propósito de promover comportamentos adequados e tornar a 

escola um ambiente de conectividade e de proteção (NETRAWATI et al, 2016). Entendemos, 

a partir da análise dos estudos dessa revisão, que os comportamentos inadequados, 

geralmente, são decorrentes da escassez de recursos para o estabelecimento de uma 

comunicação eficaz. Portanto, é importante o desenvolvimento de habilidades para 

comunicação de todos os atores escolares, com o intuito de exercitar a escuta ativa para 
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compreensão do comportamento, respeitar as características individuais e proporcionar 

autoconhecimento, com a finalidade responsabilizar os sujeitos pela promoção do clima 

escolar positivo. 

Os estudos que propuseram estratégias de integração entre a escola, família e 

comunidade, apontaram para a necessidade do envolvimento de todos no planejamento de 

ações para a redução da agressividade e promoção da saúde emocional dos estudantes 

(CHAPMAN et al, 2013; MANN et al, 2015; KENNEY; HILL; GORE, 2016). Esses 

programas de intervenções multidimensionais que mostraram maior efetividade foram: 

Incredible Years (E02), Early Risers (E06), First Step to Success (E08), Walk away, Ignore, 

Talk it out, Seek help (WITS) (E16) e FAST (E17).  As intervenções foram direcionadas para a 

redução do comportamento agressivo, desenvolvimento de competências pró-sociais, melhora 

no desempenho acadêmico, fortalecimento das relações entre estudante/família, 

família/escola, estudante/escola e demais membros da comunidade escolar (HUTCHINGS et 

al, 2013; HEKTNER et al, 2014; WOODBRIDGE et al, 2014; LEADBEATER; 

THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016; FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 

2016).  

Os programas multidimensionais contemplam nas atividades desenvolvidas a 

complexidade apresentada pela violência escolar, utilizam diferentes técnicas que associam 

essa violência a aspectos extraescolares, tais como: valorização da opinião dos pais sobre o 

impacto do programa no comportamento dos estudantes; uso de linguagem específica tanto 

pelos pais em casa como pelos profissionais na escola; desenvolvimento de programa de 

férias com atividades estruturadas para a promoção do diálogo e aproximação entre escola, 

estudantes e pais; participação ativa dos pares, professores e pais nas experiências de 

aprendizagem do estudante (HUTCHINGS et al, 2013; HEKTNER et al, 2014; 

WOODBRIDGE et al, 2014; LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 

2016; FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 2016).  

Em relação aos programas direcionados à comunidade escolar, incluindo os 

conselheiros escolares, profissionais da saúde, educação e serviço social, notamos que as 

atividades desenvolvidas foram abrangentes. Esses programas desenvolveram o treinamento 

da equipe para a prevenção do bullying, princípios organizacionais, promoveram estratégias 

de aprendizagem social e o gerenciamento de agressão em programa pós-escolar. 

Os  programas são: Honesty, Excellence, Awareness, Respect and Tolerance (HEART); 

Olweus Bullying e School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports (SWPBIS) 

(E10, E13), Elementary and Secondary School Counseling (ESSC) (E11), Peaceful 
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Alternatives to Tough Situations (PATTS) (E15) e WITS (E16) (MORROW; HOOKER; 

CATE, 2015; BRADSHAW; WAASDORP; LEAF, 2015; DUARTE; HATCH, 2015; 

LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016; STAECKER et al, 2016). 

O envolvimento da comunidade escolar, que contempla as características específicas do 

contexto, interfere na qualidade dos resultados das intervenções implementadas na escola. 

Evidenciamos, portanto, a relevância de desenvolver intervenções contextualizadas com a 

capacitação dos envolvidos para identificar e lidar com situações de violência.  

Outro aspecto que merece destaque nas investigações dessa RI foram os 

comportamentos de risco manifestados pelos estudantes como: comportamento disruptivo, 

atos agressivos, uso de substâncias, delinquência juvenil, comportamento sexual de risco e 

bullying, tratados de forma abrangente para direcionar as intervenções. (BRADSHAW; 

WAASDORP; LEAF, 2015; LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 

2016; FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 2016). Percebemos que esses estudos apontam 

efetividade dessas intervenções no que se refere ao desenvolvimento de liderança pró-social, 

habilidades para o relacionamento saudável, promoção da autoestima do estudante e recursos 

para reconhecer e planejar ações efetivas. 

Além disso, estudos apresentaram exclusivamente programas centrados na prevenção 

do bullying como Programa Anti-Bullying KiVa (E04); Bully Prevention in Positive Behavior 

Support (BP-PBS) (E05); Viennense Social Competence (ViSC) (E09); Olweus Bullying e 

School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports (SWPBIS) (E10); Step to 

Respect (STR) (E12). (AHTOLA et al, 2013; GOODMAN-SCOTT; DOYLE; BROTT, 2014; 

SCHULTES et al, 2014; MORROW; HOOKER; CATE, 2015; McCORMAC, 2015). Esses 

programas desenvolveram intervenções direcionadas ao treinamento de professores como 

multiplicadores das ações de prevenção do bullying (SCHULTES et al, 2014), à utilização do 

modelo social ecológico para orientar as ações dos professores e a inserção da temática no 

currículo, além da capacitação para atuarem como coachings da vítima do agressor 

(McCORMAC, 2015), desenvolvimento de habilidades dos estudantes para identificar e 

tomar decisão de ação em situações de bullying e, ainda, o empoderamento dos envolvidos 

(GOODMAN-SCOTT; DOYLE; BROTT, 2014; MORROW; HOOKER; CATE, 2015). 

Houve também a avaliação da instituição e dos professores quanto à disponibilidade e 

interesse em implementar o programa na escola para garantir sua efetividade (AHTOLA et al, 

2013). 

É importante salientar que os estudos de programas de prevenção do bullying foram 

direcionados para tipos específicos de comportamentos inadequados. Contudo, identificamos 
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que, apesar de os estudos não tratarem exclusivamente da violência escolar, como objetivo 

principal, tiveram como resultado a redução desse fenômeno. Sabemos que a violência é 

manifestada por diversos fatores e por isso, o direcionamento e o planejamento de múltiplas 

ações são imprescindíveis para a minimização dos eventos agressivos, os quais terão seus 

efeitos alcançados em longo prazo. 

Na análise dos estudos sobre programas de prevenção implementados foram apontadas 

as características de planejamento, implementação e avaliação das intervenções que 

permitiram evidenciar a preocupação para a prevenção da violência escolar.  

Além disso, houve número expressivo de estudos que se centraram sobretudo na 

avaliação da qualidade, eficácia e impacto dos programas implementados como: Fourth R 

(E01), Incredible Years (E02), Skills for Preventing Injury in Youth (SPIY) (E03), KiVa 

(E04), Early Risers (E06), First Step to Success (E08), School-Wide Positive Behavioral 

Interventions and Supports (SWPBIS) (E13), Peaceful Alternatives to Tough Situations 

(PATTS) (E15), WITS (E16), Families and Schools Together (FAST) (E17) (CROOKS et al, 

2013; HUTCHINGS et al, 2013; CHAPMAN et al, 2013; AHTOLA et al, 2013; HEKTNER 

et al, 2014; WOODBRIDGE et al, 2014; BRADSHAW; WAASDORP; LEAF, 2015; 

STAECKER et al, 2016; LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016; 

FEARNOW-KENNEY; HILL; GORE, 2016).  

Houve dificuldades enfrentadas na implementação dos programas como, por exemplo, 

tempo insuficiente, falta de manutenção periódica dos programas, resistência dos estudantes 

na execução de role plays, indisponibilidade de recursos e equipamentos, materiais 

desatualizados, novos professores sem treinamento e falta de apoio da gestão escolar. Em 

contrapartida, identificamos aspectos positivos como o envolvimento da família e da 

comunidade com a escola, desenvolvimento das habilidades sociais, promoção da empatia, 

autoestima e autoconhecimento dos estudantes, que favoreceram o desenvolvimento de 

recursos para a prevenção da violência escolar. (HUTCHINGS et al, 2013; HEKTNER et al, 

2014; WOODBRIDGE et al, 2014; BRADSHAW; WAASDORP; LEAF, 2015; 

LEADBEATER; THOMPSON; SUKHAWATHANAKUL, 2016).  
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 6  Considerações Finais 
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As estratégias de prevenção da violência escolar analisadas nesta revisão utilizaram 

técnicas multivariadas e apresentaram resultados convergentes relacionados ao 

desenvolvimento de habilidades sociais dos estudantes, promoção da autoestima e 

autoconhecimento. Esses estudos destacaram também a importância de intervenções 

multidimensionais com envolvimento dos estudantes, da família, da escola e da comunidade 

para a redução da violência escolar. Embora a heterogeneidade dos estudos tenha sido 

significativa, os efeitos positivos foram claramente evidenciados com a redução do 

comportamento agressivo, melhora do desempenho acadêmico, desenvolvimento de 

habilidades sociais e clima escolar positivo.  

Acreditamos que a escola está em processo de preparação para promover o cuidado 

integral dos indivíduos que a frequentam, porém, necessita de recursos para a prevenção da 

violência escolar, tais como: melhoria no sistema de ensino, investimento na capacitação dos 

profissionais da educação, valorização do indivíduo e o favorecimento da cultura de respeito e 

empatia entre os atores envolvidos, para a obtenção de melhora no clima escolar. 

Esse estudo também permitiu identificar ações realizadas para a prevenção da 

violência escolar que foram desenvolvidas desde o ensino primário ao pós-escolar. Essas 

ações de intervenção focaram na prevenção primária e secundária da violência escolar. Dentre 

elas, identificamos multiplicidade de técnicas e métodos que variaram conforme o contexto.     

Além disso, essa RI possibilitou o entendimento sistemático de como as estratégias 

podem ser implementadas e avaliadas de forma coerente e prática, por meio do 

desenvolvimento de programas de prevenção específicos. Concluímos que os programas de 

prevenção da violência escolar propõem ações multidimensionais, com articulação 

intersetorial para sua efetividade. Nesse sentido, as ações não podem se limitar a atuação 

exclusiva da educação, mas envolver todos os dispositivos de saúde, de assistência social, de 

segurança pública e justiça disponíveis no território.  

Em relação às lacunas dos estudos incluídos nessa RI, identificamos que o tamanho 

das amostras e abordagens metodológicas impossibilitam a generalização dos dados. Além 

disso, os estudos não analisaram a participação da escola na manifestação da violência, que é 

tão importante quanto identificar os diferentes envolvidos nessas situações (vítima, agressor 

ou testemunha) para o planejamento de ações. Em contrapartida, os programas centraram-se 

na prevenção da violência que ocorre na escola, entre os estudantes e contra a escola, 

incluindo a delinquência juvenil e atos de vandalismo.  

A ausência de investigações nacionais direcionadas para o desenvolvimento e 

implementação de programas de prevenção da violência escolar nos chamou atenção, pois não 
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foram encontrados estudos que respondessem à questão norteadora nas bases de dados 

consultadas. Ressaltamos, portanto, a necessidade de realizar estudos nacionais, com 

delineamentos experimentais ou quasi-experimentais sobre o desenvolvimento e 

implementação de programas de prevenção da violência escolar que reduzam a ocorrência do 

fenômeno.  

Identificamos, também, a falta de publicações acerca de estratégias de prevenção da 

violência escolar no ano de 2017, dados que podem direcionar pesquisas futuras para o 

preenchimento dessa lacuna. Quanto às fragilidades metodológicas deste estudo, ressaltamos 

a construção da estratégia de busca, que delimita os descritores conforme a questão 

norteadora e a restrição de acesso a outras bases de dados, devido à diversidade de 

plataformas existentes, inviabilizando a análise dos estudos. 
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