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RESUMO

Diariamente a sociedade é notificada através da mídia sobre os mais diversos casos de violência escolar. O que se quer analisar é a percepção de 
pais e professores em relação à violência dentro das escolas que, cada vez mais, vem preocupando a sociedade, já que esta tem papel 
fundamental na formação do cidadão. Assim, diante do quadro mostrado e debatido pela mídia, a preocupação com a violência nas escolas vem 
aumentando ao ver os jovens, futuro da nação, cometendo diversas infrações no recinto escolar, tais como: violências físicas e verbais, 
depredações do patrimônio escolar, e, chegando até mesmo a pequenos furtos. Os recentes e crescentes episódios de violência escolar, não só 
nas capitais, mas também no interior dos Estados, evidenciam que esse se trata de um problema sem barreiras socioculturais, embora seja um 
tema que afeta todo o Brasil, a pesquisa tem como base o Município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. O objetivo geral da pesquisa é 
apurar o entendimento, quanto ao nível de consciência jurídica, dos pais e professores sobre violência nas escolas e suas causas, e, como 
objetivos específicos, pretende-se: (i) Identificar a legislação brasileira quanto à educação escolar e se ela aborda a questão da violência nas 
escolas; (ii) buscar na doutrina e na legislação o que hoje se denomina violência na escola; (iii) Identificar como os pais e professores de escolas da 
rede municipal de Barra Mansa veem o contexto de violência; (iv) propor sugestões de discussões visando melhor conhecimento quanto ao tema 
e das ações que podem minimizá-lo; (v) traçar o perfil socioeconômico dos pais entrevistados. A metodologia aplicada se divide em pesquisa 
teórica e pesquisa de campo; a primeira se baseará no levantamento de material, com finalidade de levantar a bibliografia e leis existentes quanto 
ao tema, assim como os dados referentes à violência escolar no Município de Barra Mansa; enquanto a segunda se dará com a finalidade de 
levantar as possíveis causas de violência nas escolas e ainda prováveis tipos de violência enfrentados no dia a dia dos atores sociais participantes 
da pesquisa. Para a pesquisa de campo serão aplicados dois questionários, um para os pais e outro para os professores de alunos do 6º ao 9º ano 
do ensino fundamental de escolas municipais de Barra Mansa. Em levantamento junto a Secretaria de Educação de Barra Mansa, constatou-se ter 
69 escolas Municipais na cidade, porém, fixando no critério “grau de escolaridade” dos alunos das escolas de ensino fundamental, reduz-se o 
universo para 17 escolas, das quais seis – por amostragem intencional – compõem o objeto de estudo. A pesquisa encontra-se na fase de 
fichamento, sendo que paralelo a isso foi feito um levantamento junto a diversos órgãos em Barra Mansa, no sentido de buscar dados quanto às 
violências que ocorrem nas escolas do Município, no entanto, o único local em que se obtiveram dados concretos foi junto a Guarda Municipal de 
Barra Mansa, a qual tem em seu cadastro que, no ano de 2014, foram registrados 26 casos de violência nas escolas, enquanto que no primeiro 
semestre de 2015, foram relatadas 21 casos nas escolas do município, o que reforça o fato da violência apresentar um crescimento junto à 
população. Com isso se leva inicialmente a afirmar, já que a pesquisa ainda se encontra em andamento, que: compete às escolas ter um olhar 
mais atento sobre o comportamento dos jovens no decorrer dos dias, inobstante, tal responsabilidade não lhes caber isoladamente, já que, 
primordialmente, ela seria da família. Porém, na maioria das vezes, a escola se vê sozinha, quase que de mãos atadas em determinadas situações 
do seu dia a dia. Faz-se necessário o envolvimento de toda a sociedade, principalmente dos familiares e do poder público, que não somente 
devem criar leis a amparar os direitos fundamentais desses jovens, mas buscar mecanismos para colocar em prática esses projetos.
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