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Introdução

O cenário educacional brasileiro, nos últimos anos, vem passando
por modificações constantes: novos e velhos desafios vão (re)tomando
formas. Como exemplo de inspiração de mudança, temos a Constituição
Federal de 1988 e a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB
9.394/96), que podem ser citadas como impulsionadoras de políticas
educacionais voltadas para a construção e fortalecimento da democracia
e da participação das comunidades escolar e local. Tudo isso, dentro de
um contexto ainda marcado por práticas contrárias à democracia.

Ademais, a descentralização do poder, fortalecendo e impulsionando
as tomadas de decisões colegiadas, na gestão educacional, configura esse
novo quadro da educação brasileira que tende a adotar novos rumos
emergidos num contexto de mudanças: substituição de redes por sistemas
educacionais; municipalização da gestão nos aspectos administrativos,
financeiros e pedagógicos; reforma do ensino superior, dentre outras.

Em meio a essas transformações, as escolas também passam a obter
graus de autonomia cada vez maiores e assumem novas características
no processo de descentralização como, por exemplo, a participação das
comunidades locais e a criação de Conselhos Escolares, a transferência
de recursos financeiros para a escola, a possibilidade de eleição de diretores
e incentivo a construção de projeto político pedagógico.

Segundo Luz e Jesus (2006) o princípio da autonomia parte do suposto
de que apenas no âmbito local é possível promover uma gestão eficiente da
escola e construir uma identidade social. Diante disso, são repassadas às
equipes gestoras muitas responsabilidades e desafios: administrar recursos
financeiros, gerir pessoal, cuidar de aspectos pedagógicos e relacionais.

Segundo Portela e Atta (2007, p. 16), a gestão pode ser compreendida
como

[...] a coordenação dos esforços individuais e coletivos em
torno da consecução de objetivos comuns, definidos por uma
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314 política de ação e inspirados por uma filosofia orientadora e
por todos partilhada.  Tem um sentido mais amplo do que o
de ação administrativa que, por sua vez, passa a ser um dos
elementos da gestão.

Assim, a gestão não pode ser compreendida apenas pelo âmbito
puramente administrativo, mas vista numa perspectiva que envolve
aspectos, físicos, pedagógicos e sociais. (PORTELA; ATTA, 2007)

De acordo com Luz e Jesus (2006, p. 13), a gestão é a “[...] ação de
liderar, coordenar, administrar, organizar, dirigir, ter o controle do
funcionamento, dos meios e dos fins de uma atividade ou empreendimento
[...]”. No âmbito da instituição escolar, o diretor, além de ser responsável
pela gestão das finanças e de recursos materiais é, também, responsável
pela gestão de pessoal, inclusive pela mediação de problemas relacionais
entre os sujeitos escolares.

Sendo assim, entende-se que o gestor deve ser responsável por
resolver problemas na escola que perpassam por diversos âmbitos e um
deles é a questão da violência. Ademais, esse fenômeno tem se
intensificado na sociedade e a escola não fica fora dessa realidade.
Invertidamente, na contramão do seu papel, esta situação traz sensação
de desconforto e de insegurança entre professores e alunos.

De acordo com Gonçalves (2002), a partir dos anos 90 do século
passado, houve uma mudança nos padrões de violência nas escolas
públicas, englobando não apenas atos de vandalismo, mas, também,
práticas de agressões interpessoais, sobretudo entre o público estudantil.

Num contexto de violência2, o gestor escolar se depara com as mais
variadas situações, tendo muitas vezes que mediar e resolver conflitos,

2 Ao tratar do contexto de violência, neste artigo, destacamos, sobretudo, a “violência bruta” e as “incivilidades”
(ABRAMOVAY;CASTRO, 2006), que ocorrem dentro da escola. São as agressões físicas, as atitudes de
desrespeito e xingamentos entre os sujeitos escolares. Além disso, entendemos que a realidade de violência
do bairro onde a escola está inserida deve ser considerada como um fator que compõe esse contexto de
violência, pois os casos de homicídios, tráfico de drogas, agressões físicas, etc., nas proximidades da escola,
interferem no comportamento dos sujeitos escolares.
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dialogar com pais, professores, alunos, funcionários e, em último caso,
recorrer a outros órgãos para resolver casos de violência na escola.

Diante dessa realidade, onde o gestor tem a função voltada tanto
para questões da administração da escola quanto para questões
pedagógicas e relacionais, surgem algumas indagações: a violência
interfere na atuação da equipe gestora? Como pode ser entendido o
problema da violência na escola, em meio a tantas responsabilidades da
gestão escolar? Em que nível a crescente situação de conflitos e violência,
nos ambientes escolares tem sobrecarregado o gestor fazendo com que
ele deixe de cumprir suas outras funções? Como reagem os gestores diante
das situações de violência na escola?

Assim, a partir da análise do Livro de ocorrência dos alunos de uma
escola da rede municipal de Salvador, o artigo traz uma discussão e reflexão
a respeito das funções da gestão escolar e sua prática num contexto de
violência. Trata-se de um estudo introdutório sobre esse tema e acredita-
se que essa é uma forma de aproximação desse objeto de estudo.
Igualmente, é um conhecimento necessário não apenas para o gestor,
mas também para todos aqueles envolvidos na luta por uma educação de
qualidade.

Este artigo apresenta primeiramente uma breve discussão resultante
de uma revisão de literatura abordando alguns conceitos de gestão e
violência escolar. Em seguida, são trazidos os dados a respeito dos registros
de violência na escola. Num terceiro momento, discute as percepções
dos gestores escolares a respeito da relação gestão escolar e violência e,
por fim, são tecidas algumas considerações sobre o tema em foco.

A violência na escola

O problema da violência na escola tem sido um dos grandes desafios
para equipes gestoras e demais profissionais da educação. Esse fenômeno
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316 tem crescido nos últimos anos e se tornado uma realidade que vem
desafiando os educadores, trazendo medo aos ambientes de aprendizagem,
comprometendo a qualidade da aprendizagem.

Para Sposito (1998 apud ABRAMOVAY; AVANCINI, 2004, p. 9),
“[...] violência é todo ato que implica a ruptura de um nexo social pelo uso
da força. Nega-se, assim, a possibilidade de relação social que se instala
pelo uso da comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo conflito”.
Esse tipo de violência – que faz uso da força – está presente nos espaços
escolares, principalmente, em escolas dos grandes centros urbanos. Já
não é de se estranhar que simples conflitos entre alunos resultem em
casos de agressão física, além dos casos mais extremos quando a violência
física chega a situações bem mais graves.

Segundo Gomes (2007, p. 69), em seu estudo sobre representações
sociais da violência entre jovens de escolas públicas de Salvador,

[...] a idéia de relacionamentos tranqüilos, harmoniosos,
permeados por conversas sobre o cotidiano, aconselhamentos
e orientações parece desvanecer, cedendo lugar, a brigas,
discussões, práticas de violência entre os familiares e inclusive
entre pais e filhos. Os conflitos que geram a violência intra-
familiar propiciam relacionamentos abusivos entre pai, mãe
e filho, que levam ao desencontro e à rigidez das atitudes dos
familiares.

Essa realidade se manifesta dentro dos espaços escolares e, muitas
vezes, passa a ser comum, provocando uma perda da autoridade escolar,
visto que se tornam constantes os comportamentos agressivos. Para
Aquino (1998), a crise da autoridade docente seria o correlato principal
de grande parte dos efeitos de violência testemunhados no cenário escolar.

Os estudos de Maldonado (2005, p. 11) mostram que a apresentação
de comportamento agressivo pode ser considerada “[...] um indicador de
que a criança se encontra em situação de risco, frente à exposição, à
violência severa”. Nesse sentido, a violência muitas vezes é praticada em
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ambientes familiares e se reproduz nos espaços escolares. Se por um lado,
os pais reforçam situações de violência com os filhos, por outro, a escola já
não sabe como conduzir esses momentos, por que não chamá-los
dramáticos? Agrava-se esta situação quando muitas das vezes temos
professores e funcionários da escola reproduzindo semelhantes tipos de
violência com seus alunos.

A familiaridade com situações de agressão física se mostra de tal
forma que a violência verbal já não é mais considerada grave entre os
alunos. Portanto, vive-se um processo de banalização da violência dentro
dos espaços escolares, entre jovens, pois brigas e discussões são
representadas por eles como algo sem maior significado. (GOMES, 2007)

O caminho percorrido

O interesse por estudar essa temática nasce a partir da vivência em
sala de aula como professor de música de uma escola da rede municipal
de Salvador. A prática da docência e a observação da equipe gestora e seu
importante papel nessa instituição diante de uma realidade de violência,
possibilitaram a reflexão sobre esse tema. Assim, surge o desejo de obter
conhecimento sobre a gestão escolar e a violência nessa instituição de
ensino. De outra parte, entende-se que a ação-reflexão-ação é um meio
de enfrentamento dos problemas socioeducacionais.

Portanto, para realização dessa pesquisa, optou-se por uma
abordagem quali-quantitativa. A análise documental foi um dos
instrumentos utilizados para a coleta de informações. Segundo Macedo
(2006, p. 110), “[...] o documento é uma fonte quase indispensável para a
compreensão/explicitação da instituição educativa”. Assim, visto que a
instituição escolar pesquisada registra as ocorrências entre alunos,
principalmente, os casos mais graves de violência, optou-se por analisar
o Livro de ocorrências do aluno dessa escola, no período entre três de
março a 30 de novembro de 2007.

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:23317
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318 Foram analisadas 80 fichas de ocorrências dos turnos matutino e
vespertino, nos quais o pesquisador tem vivenciado sua prática docente,
nessa escola. Além disso, outro instrumento utilizado para a coleta dos
dados foi a aplicação de um questionário com perguntas fechadas e abertas
com parte da equipe gestora – diretor, vice-diretores, coordenador
pedagógico, secretários – dessa instituição.

A observação assistemática também foi uma técnica importante para
a análise e interpretação dos dados. Segundo Laville e Dionne (1999), a
observação é um modo privilegiado de contato com o real e é observando
que o pesquisador se situa, orienta seus deslocamentos, reconhece as
pessoas, emite juízos sobre elas. Ademais, foi a partir da prática em sala de
aula e em contato com a equipe gestora dessa instituição que surgiram os
questionamentos a respeito desse tema e conseqüentemente uma
aproximação desse objeto de estudo.

Esta escola da rede municipal de Salvador está localizada em uma
região onde há um alto índice de violência e tráfico de drogas. As condições
de moradia e saneamento básico nessas localidades são precárias. Os
alunos são moradores desses bairros e sofrem essas mazelas da falta de
infraestrutura e atenção dos poderes públicos.

A escola de porte especial atende nos três turnos, da primeira à quarta
série do Ensino Fundamental. É composta por sete salas de aula, uma
biblioteca/sala de vídeo, cantina, sala da diretoria, secretaria, cozinha,
depósito, duas áreas abertas e quatro banheiros. As turmas – dos turnos
pesquisados – estão distribuídas da seguinte forma: matutino – três turmas
no Ciclo de Estudos Básicos (CEB I), duas turmas no Ciclo de Estudos
Básicos II (CEB II), uma da 3ª série e uma da quarta série, as quais somam
um total de 179 alunos; vespertino –  três turmas no CEB II, duas terceiras
e duas quartas séries, com um total de 230 alunos.

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:23318
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Os dados da pesquisa3

A análise do livro de ocorrências do aluno

Das 80 fichas de ocorrência4 analisadas, 37 diziam respeito à violência
praticada por alunos no turno matutino e 41 no turno vespertino, sendo
que em duas fichas não foram descritos os turnos.

A partir da análise, observou-se que a violência física foi o principal
motivo do registro de ocorrências, chegando a 53 casos de agressão física
entre alunos. Havia fichas com mais de um caso de violência registrado,
chegando a um total de 111 descritas nas 80 fichas analisadas, no período de
março a novembro de 2007, como mostra o Quadro 1. Essas agressões
entre alunos se davam em situações de brigas quando os colegas eram
atingidos com socos, tapas, chutes, mordidas, empurrões ou com objetos
como tesouras, ponta de lápis, vassoura, tamanco, etc.

Agressão física entre alunos 53

Destruição de patrimônio da escola 11

Desrespeito/indisciplina em sala de aula 11

Agressão verbal de aluno para professor 11

Agressão física de aluno para professor 6

Ameaça de agressão física de aluno para aluno 5

Agressão verbal de aluno para aluno 4

Ameaça de agressão física de aluno para professor 4

Ameaça de agressão física de aluno para funcionário 2

Ameaça de destruição de patrimônio da escola 2

Ameaça de agressão física de aluno para gestor 2

Total 111

Quadro 1 – Situações de violência registradas.

Em segundo lugar, foram registrados: 11 casos de danificação
intencional ao patrimônio, 11 por agressão verbal de aluno para professor e
outras 11 situações de desrespeito/indisciplina em sala. A agressão física

3 Optou-se por analisar os registros do matutino e vespertino, pois estes são os turnos nos quais o professor
pesquisador trabalhava.

4 Dos casos analisados, seis deles não se referiam à violência entre alunos: três se referiam a acidentes com
alunos, dois a comparecimento de pais e outro dizia respeito à comunicado de pais à escola.
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320 contra o professor (mordidas e socos, etc.) aparece em seis situações, além
da agressão verbal contra o professor e entre alunos que aparece com quatro
casos cada (Quadro 1).

A partir desses dados5, observa-se que a violência está presente de
forma significativa nessa instituição escolar, ou seja, faz parte da realidade
desses alunos e se reproduz nos espaços escolares. Percebe-se uma
constante intolerância nas relações entre os alunos. No cotidiano da unidade
escolar constantemente eles se agridem, demonstram sentimento de revolta
em relação aos colegas, aos professores e funcionários.

É importante destacar que os registros não representam a totalidade
das situações de violência nessa instituição escolar. Os casos registrados
são aqueles que de alguma forma representaram certa gravidade, segundo a
avaliação da equipe gestora dessa instituição.

Outra questão registrada nas fichas de ocorrência dizia respeito às
providências tomadas pela equipe gestora diante das ocorrências. Dentre
elas, a registrada com maior incidência é a comunicação/convocação de
responsáveis (55 casos) para esclarecimento dos fatos e direcionamento
para diálogo com os filhos, como mostra a Quadro 2. Houve, ainda, quatro
casos de registro de advertência verbal e dois encaminhamentos para o
Conselho Tutelar, entre outros.

Comunicação/convocação dos responsáveis 55

Advertência verbal 4

Encaminhamento ao Conselho Tutelar 2

Encaminhamento ao posto de saúde 2

Atendimento com primeiros socorros 2

Estudo sobre normas de convivência 2

Encaminhamento psicológico 1

Encaminhamento psicopedagógico 1

Suspensão de atividades extra-classe 1

Total 70

Quadro 2 – Registro de providências tomadas em situações de violência.

5 É importante ressaltar que esses são dados secundários os quais não dão conta de mapear os casos de violência
nessa escola. É possível que nem todos os casos de violência dignos de nota tenham sido registrados nesse livro.
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Percebe-se, segundo os registros de ocorrências, que o diálogo com
os alunos e com a família tem sido a principal alternativa dos gestores
dessa instituição escolar para a resolução de situações de violência na
escola. Contudo, as relações entre os atores no cotidiano escolar, nem
sempre ocorrem de uma forma pacífica. O diálogo, muitas vezes, acontece
por meio de gritos e advertências verbais, ou seja, formas agressivas de
comunicação, as quais vão se tornando comuns nas relações entre alunos,
professores, gestores, funcionários. (MENDONÇA; CUNHA, 2007)

Em alguns casos, o conflito entre os responsáveis dos filhos
envolvidos em situações de violência passou a ser o principal problema,
sobretudo, quando estes não estavam abertos para o diálogo com pais da
criança agressora ou com professores e gestores que tentaram mediar os
conflitos. Na análise do documento, verificou-se uma situação na qual
um pai ameaçou agredir outro pai com uma faca; houve, ainda, situações
de pais incentivarem filhos a agredir colegas. Diante disso, percebe-se o
quanto a violência escolar pode ter também uma origem na convivência
familiar, sobretudo quando os pais agridem seus filhos e/ou incentivam
os filhos a agredir os colegas. De acordo com Gomes (2007, p. 77),

[...] a fenomenologia da violência na escola é, portanto, muito
similar à violência praticada no âmbito familiar, parecendo
aos pesquisadores um processo mais acirrado, porque as
dimensões afetivas nela são mais sociais do que familiares,
onde de certa forma ainda existem os vínculos de parentesco,
a proteção nutrida pelo parentesco.

Os pais ou responsáveis reagem de diversas formas diante da
convocação da escola. Houve uma situação na qual um dos responsáveis,
a fim de resolver um caso de agressão, assumiu a compra dos
medicamentos para o aluno agredido por seu filho. Outro caso, o motivo do
não comparecimento do responsável levou a direção decidir por encaminhar
o aluno ao Conselho Tutelar.

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:23321
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Destaca-se ainda uma situação na qual três jovens ameaçaram entrar
na escola para “pegar” um aluno, além de um cancelamento das aulas devido
a uma briga entre gangues, que aconteceu nos bairros onde os alunos moram.
Houve momento de ocorrer uma briga entre alunos sendo preciso acionar
a Policia Militar, pois estes estavam colocando em risco a comunidade
escolar interna, principalmente, inclusive, ameaçando agredir professores
e gestores.

A análise dos registros de violência na escola revela uma variação dessas
ocorrências, como mostra o Gráfico 1. Percebe-se que, do total de 80
ocorrências, os meses de março (12), agosto (21), setembro (12) e outubro
(15) atingiram os maiores índices de situações de violência na escola.

Gráfico 1 – Quantidade de registros por mês

Observa-se, portanto, que no período correspondente aos meses de
agosto, setembro e outubro, houve um aumento dos registros de violência
na escola, período no qual a instituição escolar estava sem a presença da
diretora, afastada por motivos de doença. Apenas o mês de março se iguala
com os maiores percentuais referentes aos meses em que a diretora esteve
ausente na escola.

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:23322



G
E

S
TÃ

O
 E

D
U

C
A

C
IO

N
A

L
 N

O
S

 M
U

N
IC

ÍP
IO

S

323

Esses dados levam à compreensão de uma possível relação entre a
ausência da autoridade escolar e o aumento da violência, sobretudo, devido
a conflitos interpessoais existentes na escola, nesse período. Os problemas
nas relações interpessoais – brigas, discussões – entre a equipe gestora,
em grande parte, foram desencadeando uma crise no ambiente escolar,
principalmente, devido à realidade de violência e indisciplina entre alunos
e a própria estrutura da escola, com falta de funcionários, ausência de
espaços de recreação, que desfavorecem o ambiente de aprendizagem e
tornam os profissionais, também, reféns de tal contexto.

Diante das observações, percebeu-se nesse período, a falta de uma
autoridade na escola, de um líder que tivesse a competência para conduzir
a resolução dos problemas escolares. Por esta ocasião, houve a intervenção
de um órgão da Secretaria de Educação para tentar resolver os problemas
da escola. Tal intervenção provocou uma reação do Conselho Escolar
que assumiu a direção da escola, não aceitando algumas ações da
Secretaria por motivo de “perda de autonomia da Unidade Escolar”.
Devido aos casos de violência entre alunos e ameaças de violência física
contra professores, o Conselho Escolar recorreu ao Conselho Tutelar e
Polícia Militar, para que pudessem conduzir algumas situações na escola.

O olhar da equipe gestora

A equipe gestora da escola pesquisada reconhece que as agressões são
constantes entre os alunos. Apesar dos respondentes se posicionarem como
neutros na assertiva “as atividades administrativas sobrecarregam o gestor”,
eles acreditam que a violência escolar prejudica as atividades administrativas.
Para uma das respondentes, a violência “desestabiliza a estrutura
administrativa e pedagógica da escola. Os constantes conflitos emperram o
desenvolvimento dos planos da gestão”.

Um deles afirma: “constantemente precisamos intervir em brigas
entre alunos o que acaba prejudicando o tempo que estaríamos investindo

Gestão Educacional....pmd 1/6/2009, 12:23323



G
E

S
TÃ

O
 E

D
U

C
A

C
IO

N
A

L
 N

O
S

 M
U

N
IC

ÍP
IO

S

324 em ações para melhoria na qualidade de ensino”. Outro justifica: “o tempo
que temos para gerirmos a parte administrativa estamos usando para separar
brigas, etc.” Segundo Aquino (1998, p. 1),

[...] a escola e seus atores constitutivos, principalmente o
professor, parecem tornar-se reféns de sobre-determinações que
em muito lhes ultrapassam, restando-lhes apenas um misto de
resignação, desconforto e, inevitavelmente, desincumbência
perante os efeitos de violência no cotidiano prático, posto que
a gênese do fenômeno e, por extensão, seu manejo teórico-
metodológico residiriam fora, ou para além, dos muros escolares.

Assim, a instituição escolar sofre os efeitos oriundos de outros
contextos institucionais como a política, a economia, a família, a mídia, etc.,
sendo que as ações dos atores escolares são marcadas por uma espécie de
“reprodução difusa”, a qual envolve as diversas formas de violência.
(AQUINO, 1998)

Quando questionados se há uma sobrecarga de trabalho para a
equipe gestora diante das situações de indisciplina e violência entre alunos,
os gestores responderam, positivamente, sinalizando uma transferência
de responsabilidade. Um deles diz:

[...] muitas vezes, pequenas situações de conflito que poderiam
ser resolvidas pelo professor em sala são trazidas à  equipe de
gestão, o que sobrecarrega a mesma pois estamos
constantemente atendendo aos alunos e ainda precisamos
intervir nessas salas, pois a atitude do docente acaba lhe tirando
a autonomia em sua classe (Entrevista a um dos dirigentes da
escola, 2008).

Outro entrevistado, corroborando com as ideias de Aquino (1998),
defende que o problema da violência e indisciplina na escola podem ter
origem para além dos ambientes escolares, e que a família tem função
importante. Sobre isso afirma uma respondente: “educação doméstica é
de responsabilidade da família e quando a mesma deixa de fazer este papel
gera todos esses problemas obrigando assim, a equipe gestora a
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desempenhar esta função”. Já para outro respondente, o problema da
sobrecarga se dá pela falta de funcionários, além, também, da falta de
educação familiar.

Já no que tange às decisões tomadas pela equipe gestora, diante de
situações de violência na escola, os entrevistados afirmam que a conversa
é o meio mais utilizado por eles, reafirmando os dados coletados no livro
de ocorrência do aluno no qual a comunicação/convocação aparece 55
vezes. Sobre isso, um dos entrevistados diz: “procuro conversar com os
mesmos para esclarecer o fato e convoco os pais para juntos resolvermos
a situação”. Outro afirma: “convoco os responsáveis dos agressores,
informando o acontecido, procurando formar uma parceria família-
escola” e “procuro conversar com eles de uma maneira bem delicada”.

A gestão escolar em situações de comportamentos abusivos como
depredação de carteiras, constantes brigas entre os alunos, etc., tem a
função – como autoridade – de tomar decisões para a mediação dos
conflitos e resolução desses problemas. Contudo, num contexto de
banalização da violência essas situações acabam por demandar tempo da
equipe gestora a qual tem ainda outras funções nos outros âmbitos de
suas atividades.

O despreparo dos profissionais, ou a falta de pessoal especializado
para mediar conflitos entre alunos (CRISPINO, 2007), pode ser ainda
um fator que agrava as situações. Além desse despreparo, percebe-se, ainda,
que há uma ausência de profissionais especializados que possam dar um
suporte às equipes gestoras e aos professores para que não exista essa
centralização na figura dos gestores que tende a assumir posturas radicais
e enérgicas diante dos constantes situações de agressividade.

Percebe-se a partir dessa análise, que a violência desestabiliza as
atividades da equipe gestora na escola e se mostra como um grande obstáculo
no desenvolvimento de uma gestão bem-sucedida a qual deve ter “o
pedagógico como o foco principal” como defendem Portela e Atta
(2007, p. 36).
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326 Considerações

Este estudo mostra-se importante, porque trata da compreensão e
discussão de um contexto específico de violência – uma escola da rede
municipal de Salvador – e este é um meio de trazer uma reflexão sobre o
fenômeno da violência escolar.

Observa-se que em meio à dinâmica das transformações que vêm
ocorrendo no processo de democratização das escolas – com a autonomia,
a participação, possibilidades de eleições e criação de conselhos, etc. – a
violência está presente e vem crescendo nas escolas, visto que esse é um
problema da atual sociedade.

A análise das ocorrências traz a constatação de que há uma realidade
de violência nessa instituição de ensino. Registrou-se um número
significativo de casos de agressão física entre alunos e de aluno para
professor, sendo que esses números não representam a totalidade dos
casos. Além disso, a violência contra o patrimônio, a indisciplina e as
diversas ameaças também aparecem nos registros do documento.

Quanto às providências tomadas pela equipe gestora diante das
situações de violência, a convocação/comunicação dos responsáveis, foi
a forma de resolução dos problemas registrada com maior frequência.
Entretanto, apesar dos respondentes afirmarem priorizar o diálogo na
resolução de conflitos entre alunos, nem sempre essa tem sido uma forma
pacífica de mediação, pois, em muitos casos, as relações são permeadas
por advertências verbais e gritos entre os atores escolares.

A equipe gestora reconhece que as agressões entre alunos são
constantes e considera que a violência interfere nas atividades da
administração escolar. Acredita, ainda, que há uma sobrecarga diante das
constantes situações de violência na escola e associam a uma
transferência de responsabilidade tanto de pais – por não dar uma
educação familiar – quanto dos professores que por simples motivos
encaminham os alunos para a direção.
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Diante da complexidade dos condicionantes da violência, é possível
afirmar que gestores, professores, alunos, funcionários são reféns de “sobre-
determinações”, sobretudo, devido às origens da violência que perpassam
os diversos âmbitos da sociedade e se reproduz na escola.

Compreende-se, como afirma Anísio Teixeira (1997), que há
necessidade de profissionais especialistas dentro das escolas, nesse caso,
psicólogos, psicanalistas e psicopedagogos que desenvolvam trabalhos
de acompanhamento preventivo dos alunos, que direcionem e façam a
mediação do processo de ensino com as relações interpessoais e, no caso
da violência, podemos citar as evidências das agressividades. O contrário
disso são alunos que vão sendo conduzidos por profissionais desprepa-
rados, que reforçam situações de violência, banalizando as relações nos
espaços escolares.

Percebe-se a necessidade de uma ampliação e direcionamento para
formação dos gestores escolares, a qual deve ter uma abrangência no
âmbito pedagógico e relacional, inclusive que desenvolva habilidades para
mediação de conflitos. Percebe-se, também, a necessidade de preparar os
professores para lidar com situações de violência na sala de aula, assim
como os funcionários nos espaços internos da escola.

A equipe gestora pode desenvolver uma relação política com a
comunidade para que esta se sinta parte da escola, mediante participação
nas atividades escolares, a fim de trabalhar a cultura do respeito ao outro
e ao patrimônio público, re-significando valores e reconduzindo formas
equivocadas de pensar e agir de forma violenta e abusiva para com a escola
e os que convivem nela, coibindo atitudes que são justificadas no seguinte
ditado: “o público é do governo e pode ser depredado”, usurpado, etc.

A violência desestabiliza a gestão escolar, interfere na democratização
das escolas e no processo ensino-aprendizagem. Contudo, o exercício de
uma gestão democrática é uma possibilidade de inserção da comunidade
na escola para o enfrentamento de problemas socioculturais. Nesse sentido,
verifica-se a urgente necessidade de uma escola que exerça sua autonomia
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328 e adquira competências para o enfrentamento da violência, com gestores,
professores e funcionários preparados para esse fim.
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