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RESUMO

Trata-se de pesquisa em andamento, contemplada com bolsa de iniciação científica. A proposta é observar e descrever casos de violência escolar 
ocorridos na cidade de Petrópolis e a forma como são atendidos pelo Conselho Tutelar, nessa cidade. Pretende-se responder à pergunta “como o 
Conselho Tutelar atua nos casos de violência na escola?” A metodologia eleita é de natureza qualitativa, privilegiando o estudo de casos por meio 
de observações e entrevistas nas escolas e nos Conselhos, tendo como recorte geográfico o município de Petrópolis. Em um primeiro momento, 
em pesquisa exploratória, foi entrevistado um conselheiro tutelar que atua no Conselho há quatro anos, com o intuito de conhecer a história, 
relevância e forma de atuação, na ótica desse interlocutor. Depois houve entrevistas com diretoras de escolas que relataram a dificuldade de lidar 
com os conflitos e explicaram como funciona, em linhas gerais, o atendimento desses casos e a interação entre a escola e o Conselho que pode 
ser descrita dessa forma: ocasião do conflito; informação; atuação do conselho (quando o situação ocorre com menores de 9 anos); atuação da 
ronda escolar (quando ocorre entre maiores de 9 anos); encaminhamento do jovem/família a serviços de assistência e orientação. Um grande 
problema apresentado diz respeito à ausência de denúncias quanto à violência escolar, principalmente quando esta acontece em escolas 
particulares. Geralmente os casos permanecem ocultos, não chegando ao conhecimento de professores e diretores. Para citar um exemplo, casos 
de bullying podem incluir violência física e psíquica mas não costumam ser informados pelas vítimas, o que pode contribuir para a perpetuação da 
violência. Também foi observado que os casos de violência nem sempre chegam ao conhecimento do Conselho Tutelar. Há casos que
transcendem os muros da escola, e segundo o conselheiro, a violência domiciliar, aquela provocada pela própria família, embora seja comum, se 
torna muito mais difícil de averiguação e intervenção do Conselho. Outro aspecto observado foi a ausência de informação do público em geral 
sobre as formas e espectro de atuação do Conselho Tutelar, e suas possibilidades de interação com a escola para maior efetividade. No 
prosseguimento da pesquisa, encontram-se programadas entrevistas com outros conselheiros tutelares, diretores, professores, agentes da ronda 
escolar e instituições públicas e privadas. A pesquisa tem revelado que o problema da violência e a atenção aos jovens é tema que não pertence 
somente ao direito, exigindo a integração de diferentes áreas do saber.
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