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RESUMO

O presente estudo trata da temática do papel da gestão diante da violência na escola e refere-se a pesquisa realizada como requisito parcial para 
a conclusão do curso de Pedagogia. O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de caráter descritivo, por meio de um estudo de caso de 
uma escola da periferia de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, que busca por meios de ações positivas, reduzir a violência no 
contexto escolar. O principal objetivo do trabalho foi, portanto, investigar uma escola, que tem conseguido lidar de forma positiva com a questão 
da violência neste ambiente, buscando evidenciar as estratégias de mediação da gestão nas situações de conflito existentes nesse espaço, analisar 
o papel do gestor frente a esses problemas e identificar as transformações em relação aos conflitos ocorridos na escola. Os resultados da 
pesquisa foram organizados em quatro categorias de análise: Caracterização dos atos de violência na escola; O papel do gestor no combate a 
violência na escola; A violência na escola e a relação com as famílias e os Projetos desenvolvidos pela escola com o objetivo de prevenir a 
violência. Foram utilizados como referenciais teóricos estudos que abordados assuntos tais como: conceitos de violência e suas concepções 
(CHARLOT 2006; SPOSITO 1998); as formas de prevenção (CHRISPINO E CHRISPINO 2002); as transformações ocorridas na escola em relação aos 
conflitos e a violência (SOUZA 2014; BRASIL 2000) e como a gestão escolar pode intervir nos casos de conflitos e/ou violência na escola (CARDOSO 
2011; LIMA 1996).  Trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Para tanto, foram realizadas oito entrevistas entre os meses de junho e agosto 
de 2015, com diferentes profissionais da escola, tais como: o diretor, a vice-diretora, a pedagoga do 1º turno, o pedagogo do 2º turno, a 
coordenadora do Projeto Mais Educação, uma professora do 2º ciclo e outra do 3º ciclo e com a assistente escolar (disciplinária), e que atuam 
junto com a direção nos casos de violência, além da pesquisa documental, feita através da análise dos livros de ocorrências e diários de bordo e 
também a observação, realizada em diferentes momentos e espaços. Na presente pesquisa constatou-se que a atual gestão, em parceria com a 
equipe pedagógica, professores, funcionários e com o apoio da família, tem conseguido diminuir significativamente os casos de violência na 
escola, por meio de algumas ações de combate e prevenção, desenvolvidas através de projetos como: Somos todos iguais, Patrulha Social e 
Programa Mais Educação. Além da boa relação com a família/comunidade. Foi possível perceber, também, que uma gestão escolar bem 
estruturada, fundamentada no princípio da democracia e do diálogo, que valoriza uma cultura de paz é um importante veículo de combate à 
violência escolar. Reafirmando, assim, a importância da gestão democrática e participativa, e que esta, esteja bem preparada para que tenham 
sensibilidade e abertura para trabalharem no sentido de promover as pessoas dentro do espaço escolar, valorizando suas vivências e percebendo 
as diferenças individuais. Sabemos que muitos são os desafios, mas eles não são intransponíveis.
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