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RESUMO

Esta pesquisa tem como foco principal analisar os tipos de violência registrados no Livro de Ocorrências da Escola Municipal Anjo Gabriel, bem 
como identificar os dados numéricos que representam as ações violentas praticadas dentro da escola em períodos mensais. O nosso interesse se 
aprimorou pela participação no Curso Gestão Escolar da Estácio\FCAT, em particular no módulo da Disciplina Planejamento e Avaliação 
Institucional, que privilegiou o contato com a literatura a respeito da gestão democrática, do direito à educação e da Atividade Cineclube em que 
se trabalhou a violência escolar, os casos de bullying nas escolas e a indisciplina na escola. A pesquisa busca identificar quais os tipos de violência 
são mais recorrentes no Livro de Ocorrência no ano de 2014 da Escola Municipal Anjo Gabriel. Para responder à problematização e alcançar os 
objetivos deste estudo optamos, de modo geral, por analisar os tipos de violência e a recorrência no Livro de Ocorrências para quantificar a 
violência por mês e por turno na Escola Municipal Anjo Gabriel. Os objetivos específicos procuram identificar no Livro de Ocorrências os tipos de 
violência existente na escola pesquisada, identificar os dados numéricos que representam as ações de violência e verificar as ações violentas 
mensalmente e por turno no ano letivo 2014 na escola Anjo Gabriel . Conversamos com a vice-diretora da escola, pessoa indicada pelo gestor 
para falar a respeito da incidência de atos violentos na escola, do tratamento e das possíveis sanções aplicadas aos estudantes infratores. A 
pesquisa tem uma abordagem qualitativa com ênfase nos dados quantitativos, do tipo documental. O instrumento de coleta dos dados usado foi 
anotações extraídas, por semana, durante o ano de 2014, do Livro de Ocorrências da escola. O estudo revela que a violência escolar é um 
fenômeno social crescente, que carece de ações e metas no Projeto Político Pedagógico articulado à gestão escolar, do envolvimento da escola, 
da família e da sociedade no combate aos atos de agressão. A pesquisa revelou que existem na escola dois tipos de violências registradas: a 
violência física e a violência verbal. A escola descreve como violência verbal qualquer forma de agressão à pessoa e não faz diferença entre os 
xingamentos e a violência psicológica seguida da agressão física, no caso do abuso velado (bullying). Por outro lado, a escola considera como 
violência física quando dois ou mais alunos se enfrentam com socos, chutes ou quando usam armas (de fogo ou branca), no espaço do recreio. As 
ocorrências no livro apontam crescimento nos meses do ano de 2014, sendo que o maior registro de violência física aconteceu no mês de junho 
seguido do mês de dezembro; nos meses de maio, agosto e novembro não existiram nenhum registro de violência física. Em relação ao número 
de ocorrências de violência verbal, os meses de março e maio registraram o maior número e os registros apontam 23 casos em março e 16 em 
setembro seguido de abril, maio e outubro com 14 casos de violência. Nos meses de junho, agosto e novembro os registros contabilizavam 09 
casos e no mês de dezembro apenas uma ocorrência. A violência física tem 21 casos registrados em junho e 14 em dezembro. Concluímos que a 
violência física apenas é registrada quando a escola promove eventos com a presença do público externo, como festa junina e festa natalina. A 
Escola Anjo Gabriel não adota medidas protetivas e socioeducativas conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente e observou-se 
que a escola somente realiza palestras para os alunos relacionados a temáticas transversais tratando a violência escolar pela consequência desta 
ação violenta na vida de estudante e não pela causa destas violências fisicas e verbais.
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