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RESUMO 

 

LIMA, Larissa Pinho de Alencar. Violência no âmbito escolar e seus reflexos no 
poder judiciário. 2015. Dissertação - Mestrado Acadêmico em Educação – 
Universidade Federal de Rondônia. 103 páginas.  
 
 
A presente dissertação analisa a violência no âmbito escolar sob um prisma pouco 

discutido no rol de pesquisas para educação, verificando os seus reflexos no poder 

judiciário e no sistema de redes escolares, afigurando o ato de violência como 

àquele que fere a dignidade da pessoa humana, confrontando os valores de 

pluralidade e diversidade da vítima. Foram mensurados dados coletados junto a 

diferentes atores que lidam com o problema da violência no âmbito escolar, por meio 

de Dados colhidos e entrevistas estruturadas direcionadas a um advogado 

representante do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, a uma delegada 

de polícia adjunta da Delegacia da Criança e do Adolescente de Porto velho - RO, e 

ao Juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Porto Velho - RO. 

Foram também coletados e analisados dados junto a professores, alunos, diretores e 

membros da equipe pedagógica de duas escolas públicas do município. Assim, por 

meio de uma pesquisa de cunho quanti-qualitativo, foi levantada uma análise acerca 

da atuação da escola e do conselho escolar e, principalmente, da forma de atuação 

e capacidade dentro de suas competências para lidar com o fenômeno da violência. 

Foi possível verificar, entre outras coisas, que não há uma fonte para sistematização 

de dados e indicadores de demandas para apontar com precisão a origem e a 

natureza dos conflitos, restando impossível, com isso uma política pública séria e 

efetiva, pois não se sabe a origem das demandas que envolvem situação de 

violência escolar. 

 

Palavras-chave: Violência no âmbito escolar. Sistema de Redes Escolares. 

Demanda Judicial.  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

LIMA, Larissa Pinho de Alencar. Violence in schools and its effects on the judiciary 
and on the school network system. 2015. Dissertation - Academic Master of 
Education – Universidade Federal de Rondônia. 103 páginas.  
 
 
This dissertation examines violence in schools from an angle rarely discussed in 

research role for education, checking their reflections in the judiciary and in the 

school network system and appear the act of violence as one who injures the dignity 

of the human person, comparing the values of plurality and diversity of the victim. 

Data were measured collected from different actors who deal with the problem of 

violence in schools, through desk research, structured interviews directed to a lawyer 

representing the Defense of Child and Adolescent Centre, a delegate Deputy Police 

Precinct Child and Adolescent old Port - RO, and the titular judge of the 1st Court of 

Childhood and Youth old Port District - RO. They were also collected and analyzed 

data from the teachers, students, principals and members of the teaching staff of two 

public schools in the city. Thus, through a quantitative and qualitative research, an 

analysis of school performance and school board was lifted and especially the form 

of expertise and capacity within their competence to deal with the phenomenon of 

violence. It was possible to verify, among other things, that there is a source for 

systematization of data and demands indicators to pinpoint the origin and nature of 

the conflict, leaving impossible, with that serious and effective public policy, it is not 

known to origin of demands involving school violence. 

 

Keywords: Violence in schools. System of School Networks. Judicial demand. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se concentra em uma área muito explorada em diversas 

vertentes, porém, com um levantamento de problemática pouco mensurada por 

pesquisadores do direito. O interesse em analisar o tema da violência no âmbito 

escolar e seus reflexos no Poder Judiciário e no sistema de redes escolares surgiu 

da prática da pesquisadora. No cotidiano laboral da mesma, se notou que muitas 

demandas processuais e sociais advinham do sistema educacional no Município de 

Porto Velho-RO, sobretudo, causas que envolviam a violência dentro da própria 

instituição de ensino. 

Nessa perspectiva começou-se a questionar sobre os atos de violência 

ocorridos no espaço público da escola e a forma como a instituição de ensino lida 

com esse fenômeno e, ainda, como isso reflete nas demandas judiciais. Espaço 

escolar este, que deveria por excelência, propor além do amparo ao saber, 

segurança àqueles que se dispõe a compartilhá-lo, e principalmente àqueles que o 

procuram.  

Buscou-se o modelo de interpretação da violência como fenômeno que é 

compreendido como uma vertente valorativa, como proposto por Porto (2002), no 

sentido material e substancial desta realidade. Afigurando o ato, como aquele que 

fere a dignidade da pessoa humana e confronta os valores de pluralidade e 

diversidade da vítima. 

Para o presente estudo dissertativo foi proposta uma abordagem subsidiada, 

principalmente, pelo panorama legislativo dos instrumentos normativos que 

disciplinam sistema de proteção e deveres ao indivíduo em idade escolar, com 

ênfase para Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

O ECA determina que a criança e o adolescente têm direito de ser tratado 

com dignidade e respeito, consistente em sua liberdade de opinião e expressão, 

crença e culto, lazer, além de participação da vida familiar e comunitária, recebendo 

auxílio e orientação. A Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990 garante ainda, que as 

crianças e os adolescentes tenham direito de receber educação e cuidado, livre de 

qualquer tratamento que venha a ser degradante para eles (BRASIL, 1990). 

Percebe-se que o auxílio e a orientação, bem como a intervenção, devem 

ser prestados aos adolescentes e crianças de um modo amplo e por toda a 
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sociedade, principalmente no âmbito escolar, que por sua vez, deve receber 

subsídios necessários para isso, por meio da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos (SDH), conforme designa o Decreto Lei nº. 7.037, de 21 de Dezembro de 

2009, aferindo que a SDH deverá: "Promover ações educativas para erradicação da 

violência na família, na escola, nas instituições e na comunidade em geral, 

implementando as recomendações expressas no Relatório Mundial de Violência 

contra a Criança da ONU" (BRASIL, 2009). 

A presente pesquisa trata da necessidade da observância do regimento 

escolar, no sentido de prever as condutas dos atores envolvidos no cenário escolar 

e as consequências pela não observância, no sentido não somente de sanção, mas, 

sobretudo, de orientação. 

Buscou-se levantar uma análise acerca da atuação da escola e do conselho 

escolar e, principalmente, da forma de atuação e capacidade dentro de suas 

competências para lidar com o fenômeno da violência. Fazendo-a por meio de uma 

pesquisa de cunho quanti-qualitativo, que usa na coleta de dados, instrumentos e 

análise documental que visam, sem a intenção de esgotar o assunto, esclarecer 

alguns dos principais pontos relacionados ao tema. 

Por fim, foi realizada uma análise sobre a necessidade de um sistema único 

ou não de coleta de dados acerca das demandas processuais e sociais que são 

levadas ao Poder Judiciário e ao sistema de redes, para apontar com precisão os 

indicadores estatísticos das causas que envolvem conflitos na escola e o fenômeno 

da violência no âmbito escolar.  

A finalidade do estudo foi subsidiar a implementação de políticas públicas 

substanciais, acreditando que, somente depois de construída estatística indicativa e 

pontual pode-se saber a localidade, o bairro, a escola e a espécie/tipo de violência a 

ser tratada. Entendendo ainda suas mais variadas interferências sociais por meio de 

uma breve revisão de literatura em parecer com a legislação vigente. 

Assim, o trabalho trata, na primeira seção, da relação entre violência, 

sociedade e escola, apresentando as definições dadas pelos autores pesquisados 

sobre as principais variáveis do estudo; na segunda seção, é feita uma breve 

abordagem sobre a educação e o contexto da violência escolar na legislação 

pertinente. 

A terceira seção apresenta uma abordagem sobre a judicialização de 

demandas escolares, aferindo as responsabilidades cabíveis ao Poder Judiciário, ao 
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Ministério Público, aos conselhos tutelares, às delegacias de proteção à criança e ao 

adolescente, e à escola. Para melhor compreensão dos procedimentos da pesquisa, 

foi reservado uma seção apresentando a metodologia adotada pelo estudo.  

Em seguida são apresentados os resultados das pesquisas de campo, feitas 

as devidas considerações e apresentada a conclusão da pesquisa, pretendendo 

dessa forma, dar coerência e objetividade ao estudo, buscando alcançar os objetivos 

propostos. 

Salientamos que para esta pesquisa acolhemos a definição própria da 

Autora acerca da violência como sendo ato ou fato humano que denigre a carga 

valorativa sunstancial do outro em seu aspecto de histoticidade, diversidade cultural 

e pluralidade política e, sobretudo, que fere a dignidade da pessoa humana do 

próximo, mitigando ou reduzindo seu poder eudemonista, de buscar a felicidade.  
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2 SEÇÃO I - VIOLÊNCIA, SOCIEDADE E ESCOLA 

 

A violência que acontece no âmbito escolar não é recente, e pode ser 

classificada como fruto de variados problemas da sociedade em suas gravidades e 

complexidades (ROSA, 2010). Essa seção pretende analisar, à luz da literatura 

disponível, as características dessa importante variável (Violência)  no contexto da 

escola e da sociedade. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE VIOLÊNCIA 

 

A violência propriamente dita se confunde com a história da humanidade, 

Dadoun (1998, p.2) cunhou a expressão "homo violens”, para explicar que a 

violência é uma das dimensões do homem em comunidade.  

No entanto, é preferível conceber que embora único, o termo "violência" 

comporte diferentes definições a depender do interlocutor e a depender do contexto 

e da época em que ele é analisado. Segundo Wieviorka (1997, p.5) a violência não é 

a mesma de um período para outro. Sendo assim, a definição de violência se 

transmuda de tempos em tempos, conforme a sociedade, o local, o contexto e as 

circunstâncias. Ou seja, a definição de violência, depende da "visão de mundo" de 

cada indivíduo como definiu Krogt (1994, p.21): "Visão de mundo define o indivíduo 

e sua percepção sobre o meio em que vive e sobre suas próprias ações". 

Torna-se uma tarefa muito difícil a interpretação do conceito violência, pois, 

ao longo do tempo ela se transmuta de acordo com a percepção criada para o 

momento. Por exemplo, houve época, em que a exploração do trabalhador não era 

considerada ato de violência. E esse foi um fenômeno social muito importante para 

concepção da violência do mundo contemporâneo. 

Com isso, entende-se não haver definição específica e fechada para o 

fenômeno da violência, principalmente com a compreensão da derrubada do modelo 

clássico positivista lógico-dedutivo. Nessa linha cabe ressaltar a observação de 
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Camargo (2003, p.139):  

 

O método sistemático, caracterizado pelo seu hermetismo, e que marcou o 
positivismo filosófico dos séculos anteriores, não correspondia mais às 
perplexidades e inseguranças causadas por um mundo de novos e variados 
valores, notadamente quando as atrocidades do nazismo, cometidas sob a 
proteção da lei, mostraram que a lei nem sempre é justa. Daí a atuação do 
Tribunal de Nuremberg, no imediato pós-guerra, ao decidir conforme os 
princípios gerais de moral universal. 

 

O pensamento de multissignificados para "violência" é reafirmado ao 

perceber que diferentes interpretações são dadas a depender da área ou 

concentração de estudo de cada autor. Chauí (1999, p. 336) ergue a ética para 

barrar a violência, entendida dentro de um contexto cultural e social específico, ao 

defender in verbis: 

 

Fundamentalmente, a violência é percebida como exercício da força física e 
da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si, 
contrária aos seus interesses e desejos, contrária a seu corpo e à sua 
consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis, como a morte, a 
loucura, a auto-agressão ou a agressão aos outros. Quando uma cultura e 
uma sociedade definem o que entendem por mal, crime e vício 
circunscrevem aquilo que julgam violência contra um indivíduo ou contra o 
grupo. Simultaneamente, erguem valores positivos – o bem e a virtude – 
como barreiras éticas contra a violência. 

 

Em termos sociais, o conceito de violência em qualquer de suas formas, é 

trabalhado nas áreas do conhecimento econômico e humano. Calcula-se o custo da 

violência em bilhões de reais para os cofres públicos com a saúde, em outros 

bilhões com dias não trabalhados e investimentos perdidos (DAHLBERG e KRUG, 

2007). 

Para o indivíduo, no entanto, os custos com a dor e sofrimento, muitas vezes 

invisíveis, não podem ser mensurados, por meio de atos chamados por Bourdieu 

(2003, p. 7-8) de violência simbólica: 

 

Violência suave, insensível, invisível à suas próprias vítimas, que se exerce 
essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 
conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do 
reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. 

 

Percebe-se que nos dicionários ora disponíveis, o significado de "violência" 

caminha para uma consensual interpretação do termo, sem muita complexidade ou 

diversidade. No entanto, o que desperta divergência e pluralidade de significados 
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não é o conceito, mas sim as definições acerca da violência. 

A definição da Organização Mundial da Saúde foi publicada no relatório 

mundial sobre violência e saúde descrito por Krug et al. (2002, p. 5): 

 

Violência consiste no uso intencional da força física ou do poder real ou em 
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em 
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 

 

Ou seja, de forma genérica, a violência pode ser interpretada como uma 

atitude associada de forma direta a um indivíduo ou a um grupo, que de algum modo 

intervenha na integridade psíquica, cultural ou moral de uma pessoa ou de um 

grupo. No entanto, deve-se acrescentar que os efeitos da violência podem advir por 

ações circunstanciais, bem como por alterações radicais ocorridas na sociedade, 

atingindo negativamente os indivíduos ou a coletividade em relação aos laços de 

pertencimentos, dos meios e condições de vida, etc. (PRIOTTO e BONETI, 2009). 

Mesmo levando em conta a visão de mundo de cada autor sobre o tema, o 

presente estudo pretende adotar a definição jurídica sobre a violência, como 

descrições dadas nos parágrafos seguintes: 

 

2.2 DEFINIÇÃO JURÍDICA 

 

Questões e interpretações jurídicas para o termo "violência" ganharam maior 

destaque nos debates brasileiros a partir dos anos de 1988, com a reformulação da 

Carta Magna. Foi a partir desse ponto, que a consciência do problema em suas mais 

diversas segmentações começou a se expandir, resultando em um número cada vez 

mais crescente de estudos sobre a violência contra a mulher, contra a criança, 

contra o idoso, no trabalho, na escola e etc. Demandando em muitos casos, leis 

específicas para assegurar direitos adquiridos. 

Por esse motivo, violência, na ordenação jurídica, deve ser analisada com 

amplitude e múltiplos significados, pois, o termo acompanha o raciocínio da 

interpretação da própria Constituição. Por meio dela, qualquer violação ao direito 

individual e coletivo dos habitantes do país, independentemente de sua etnia, ou 

posição social, que de alguma forma contradiga um Estado Democrático de Direito 

em seus princípios, pode ser considerada como violência. 
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Para compreender a violência exige-se que o intérprete possua um 

referencial, pois, se trata de um fenômeno complexo. Dessa forma, pontua-se que a 

compreensão do fenômeno violência deve seguir os passos de uma interpretação 

aberta da Constituição da República de 1988. 

Nessa linha de intelecção, Peter Häberle faz alusão à limitação do modelo 

lógico-dedutivo (método sistemático)1, assim como do monopólio interpretativo do 

Estado (monismo jurídico)2. A teoria da interpretação constitucional esteve muito 

vinculada a um modelo de interpretação de uma ‘sociedade fechada’. Ela reduz, 

ainda, seu âmbito de investigação, na medida em que se concentra, primeiramente, 

na interpretação constitucional dos juízes e nos procedimentos formalizados 

(HABERLE, 2002, p.12). 

O modelo de interpretação da violência que se propõe neste estudo vale-se 

da hermenêutica que compreende uma vertente valorativa, que busca o sentido 

material e substancial do fenômeno, como sendo aquele ato que fere a dignidade da 

pessoa humana e confronta os valores de pluralidade e diversidade de modo não 

desejado por quem recebe o ato violento.  

Conforme Barroso (2010, p. 2): 

 

A dignidade da pessoa humana tornou-se, nas últimas décadas, um dos 
grandes consensos éticos do mundo ocidental. Ela é mencionada em 
incontáveis documentos internacionais, em Constituições, leis e decisões 
judiciais. No plano abstrato, poucas ideias se equiparam a ela na 
capacidade de seduzir o espírito e ganhar adesão unânime. Tal fato, 
todavia, não minimiza – antes agrava – as dificuldades na sua utilização 
como um instrumento relevante na interpretação jurídica. Com frequência, 
ela funciona como um mero espelho, no qual cada um projeta sua própria 
imagem de dignidade. 

 

Cabe dessa forma, buscar definir "dignidade da pessoa humana". 

Conforme analisa Mota (2015) "dignidade" é um termo mais comumente utilizado 

como jargão da ética para descrever uma atribuição dada ou a ser dada para quem 

é merecedor da mesma. Por sua vez "pessoa humana" é uma identificação jurídica 

para o indivíduo, que tem conotações biológicas e filosóficas que diferenciam o ser 

humano dos outros seres vivos e das máquinas e objetos. A dignidade é 

                                            

1 Modelo de interpretação focado na dedução e na lógica textual, descartando outras interpretações.  
2 Teoria que considera como válida apenas uma ordem jurídica, seja o direito natural ou universal 
(monismo jurídico universal), seja o direito estatal (monismo jurídico estatal) (SANTOS, 2009, p.30). 
.  
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fundamentalmente "um atributo da pessoa humana pelo simples fato de alguém "ser 

humano”, se tornando automaticamente merecedor de respeito e proteção, não 

importando sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição sócio-

econômica". 

O autor supracitado completa o pensamento: 

 

É um princípio fundamental incidente a todos os humanos desde a concep-
ção no útero materno, não se vinculando e não dependendo da atribuição 
de personalidade jurídica ao titular, a qual normalmente ocorre em razão do 
nascimento com vida. É um critério unificador de todos os direitos funda-
mentais ao qual todos os direitos humanos e do homem se reportam, em 
maior ou menor grau, apesar de poder ser relativizado, na medida em que 
nenhum direito ou princípio se apresenta de forma absoluta (MOTA, 2015, 
p. 1). 

 

Uma vez que o presente estudo se propõe a interpretar violência como 

àquela que fere o princípio da dignidade humana, observa-se então, que violência é 

toda ação de força física ou psicológica, intencional, que ocasione depreciação ou 

redução do ser humano.  

Essa forma de interpretação descreve o resultado violência como expressão 

dos efeitos da apropriação desigual do produto social na sociedade do capital, onde 

há situações díspares e desproporcionais. Ressalta-se que o fenômeno violência é 

explicado como questão social decorrente das múltiplas sequelas que os homens 

vivenciam com a contradição capital – trabalho, resultando desigualdades sociais, 

políticas, culturais e econômicas impostas pelos meios de produção. 

Para esta pesquisa acolhemos a definição própria da Autora acerca da 

violência como sendo ato ou fato humano que denigre a carga valorativa sunstancial 

do outro em seu aspecto de histoticidade, diversidade cultural e pluralidade política 

e, sobretudo, que fere a dignidade da pessoa humana do próximo, mitigando ou 

reduzindo seu poder eudemonista, de buscar a felicidade.  

 

 

2.3 VIOLÊNCIA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

Por ser uma das principais variáveis do presente estudo, cabe descrever 

com maiores detalhes a definição de violência na escola e a delimitação do 

problema levantado para pesquisa, com auxílio da literatura pesquisada. 
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2.3.1 Definição de violência na escola 

 

Segundo Abramovay e Rua (2002) para que se realize uma análise sobre 

definição de violência escolar é necessário entender esta como um objeto em 

construção. Isso porque o que é caracterizado como violência varia em função do 

estabelecimento escolar, do ponto de vista do interlocutor (professores, diretores, 

alunos, pais), do acúmulo  cultural e sociológico que esse interlocutor possui, da 

idade e do sexo, além de variantes como o lugar, o tempo e a forma como 

examinam. 

Pondera-se que há divergências sobre a análise da definição específica 

sobre violência no âmbito escolar, ante suas mais variadas formas. Apontam essa 

dificuldade os pesquisadores Abramovay e Rua (2002), Debarbieux et al. (2002) e 

Sposito (2007) entre outros aos quais foram destacadas a seguir algumas 

considerações importantes: 

Conforme aponta Abramovay e Rua (2002, p.53): 

 

Apresentar um conceito de violência na escola requer uma certa cautela, 
isso porque ela é, inegavelmente, algo dinâmico e mutável. Suas 
representações, suas dimensões e seus significados passam por 
adaptações à medida que as sociedades se transformam. A dependência 
do momento histórico, da localidade, do contexto cultural e de uma série de 
outros fatores lhe atribui um caráter de dinamismo próprio dos fenômenos 
sociais. 

 

Sendo assim, como todos os fenômenos sociais dinâmicos, logo ou se faz 

interpretação ou se desiste. Como objetivo aqui é buscar essa interpretação cabe 

buscar observações sobre os fatores que influenciam na interpretação, tais como os 

fatores descritos por Stelko-Pereira e Williams (2010): 

 

Assim, em diferentes países há nuances diversos na interpretação do que 
seja violência escolar e no grau de atenção concedida aos tipos de violência 
[...], as pesquisas inglesas comumente conceituam a violência escolar de 
modo a não abranger atos violentos por professores a alunos e de alunos a 
professores; pesquisas espanholas têm certo constrangimento moral ao 
descrever atos de violência praticados contra jovens e crianças, como 
violência escolar; estudos americanos tendem a se localizar no exterior da 
escola, nas gangues, sendo comum o uso dos termos delinquência juvenil, 
condutas desordeiras, comportamento antissocial; já investigações 
brasileiras, a partir de meados dos anos 1990, referem a expressão 
'violência escolar' às agressões contra o patrimônio e contra a pessoa 
(alunos, professores, funcionários, etc.). 
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Odália (2004, p.22-23) apresenta uma definição que foge da análise de fato, 

ou seja, de algo explícito e quase que palpável da violência, caracterizando algo 

mais sutil. Assim expõe: 

 

Nem sempre a violência se apresenta como um ato, como uma relação, 
como um fato, que possua estrutura facilmente identificável. O contrário, 
talvez, fosse mais próximo da realidade. Ou seja, o ato violento se insinua, 
frequentemente, como um ato natural, cuja essência passa despercebida. 
Perceber um ato como violento demanda do homem um esforço para 
superar sua aparência de ato rotineiro, natural e como que inscrito na ordem 
das coisas. 

 

Dessa  forma, a autora Odália apresenta uma linha mais plurissignificativa 

da palavra, fazendo com que a definição do termo violência seja mais ampla e 

profunda, ao mesmo tempo. Na percepção da interpretação aberta seria o caminho 

mais acertado para compreender a violência no âmbito escolar, pois neste local os 

atos se tornam mais fortes e os atores envolvidos mais vulneráveis a qualquer 

interpretação que seja concedida. 

 A concepção da palavra violência é muito abrangente e passa por diversas 

percepções e definições, como enfatizado, a depender do interlocutor. Entretanto, 

para este estudo foi preferido adotar a concepção mais ampla e abrangente possível 

da expressão “violência”, que abarca não somente o ato físico de constrangimento à 

integridade física, mas também as formas psíquicas, emocionais e simbólicas de 

violência, ou seja, violência como um fenômeno social. 

Sendo assim, como já mencionado, a interpretação deste estudo acerca do 

fenômeno da violência paira no sentido de ser o ato ou fato humano que denigre a 

carga valorativa sunstancial do outro em seu aspecto de histoticidade, diversidade 

cultural e pluralidade política e, sobretudo, que fere a dignidade da pessoa humana 

do próximo, mitigando ou reduzindo seu poder eudemonista3, de buscar a felicidade. 

 

2.3.2 Delimitação do termo/problema "a violência, o violador e a escola" 

                                            

3Eudemonismo – Qualquer doutrina que assuma a felicidade como princípio e fundamento da vida 
moral. São Eudemonista, nesse sentido, a ética de Aristóteles, a ética dos estóicos e dos 
neoplatônicos, a ética do empirismo inglês e do iluminismo. Kant acredita que o eudemonismo seja o 
ponto de vista do egoísmo moral, ou seja, da doutrina “de quem restringe todos os fins a si mesmo e 
nada vê de útil fora do que lhe interessa” (Antr. I, par. 2). Mas esse conceito de eudemonismo é 
restrito, pois o mundo moderno, a partir de Hume, a noção de felicidade tem significado social, não 
coincidindo, portanto, com egoísmo ou egocentrismo (ABBAGNANO, 1970). 
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Colombier et al. (1989) defende que a violência que as crianças e os 

adolescentes exercem é, antes de tudo, influenciada pelo que o meio exerce sobre 

eles. A criança ou o adolescente reflete na escola as frustrações do seu dia a dia. 

No entanto, essa concepção pode ser ampliada e considerada para todos os alunos 

em um modo geral.  

Dos mais variados tipos de violência praticados dentro das escolas, podem-

se destacar: 

a) violência contra o patrimônio - É a violência praticada contra a parte física 
da escola; 
b) violência doméstica - É aquela praticada por familiares ou pessoas ligadas 
ao convívio diário de crianças e adolescentes; 
c) violência simbólica - É a violência que a escola exerce sobre o aluno 
quando anula a capacidade de pensar e o torna ser capaz somente de 
reproduzir; 
d) violência física - São “brigas, bater, matar, estuprar, espancar, roubar, uso 
de arma de fogo, e participações em atividades de gangues” (LIMA, 2015). 

  

Atualmente, não há como negar que o desinteresse dos interlocutores, 

principalmente dos alunos, além do fácil acesso às drogas, foram fatores 

determinantes para contribuir com o fenômeno da violência escolar, formando 

grupos sociais excluídos ou marginalizados ligados ao tráfico, com facilidade de 

obtenção de armas brancas, inclusive armas de fogo, como demonstra a pesquisa 

realizada pela  Unesco e Unicef (WAISELFISZ, 2005). 

Inicialmente, esse tipo de violência era tratado como simples questão 

disciplinar. Com o tempo, passou a ser vista como delinquência juvenil até ser 

tratada, atualmente, de maneira bem mais ampla, sob o foco da globalização e da 

exclusão social, justamente nesse caráter mais amplo e abrangente da definição da 

palavra. 

Stelko-Pereira e Williams (2010) traz um quadro esquemático da 

abrangência da acepção do problema violência escolar, conforme se segue (Figura 

1): 

 

Figura 1 - Abrangência da Violência escolar 
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Fonte: Stelko-Pereira e Williams (2010) 

 

Nota-se que as autoras supracitadas têm visão mais ampla da violência 

escolar, destacando como locais de possíveis atos de violência o trajeto do aluno 

para casa ou para a escola, além de locais de passeio ou festas que envolvem o 

ambiente escolar.  

Ressaltam ainda Stelko-Pereira e Williams (2010), que na sociedade 

contemporânea existem grupos que comumente são mais afetados por violência e 

respectivamente por violência escolar, com termos ofensivos praticados a pessoas 

de etnia negra ou com menor status socioeconômico, e, ainda, aos homossexuais. 

Observa-se que as Autoras, na Figura 2, fazem uma divisão quanto a 

gravidade/frequência alocando como não delituoso os atos de incivilidade, 

provocação e transgressão. Como pode ser visto: 
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Figura 2 - Gravidade/frequência da violência 

 

Fonte: Stelko-Pereira e Williams (2010) 

 

Este importante aspecto deve ser estudado e definido com certa precisão, 

para saber o que se enquadraria como ato de incivilidade, infracional e de violência 

escolar a fim de indicar a necessidade de tratar do caso no âmbito escolar, ou levá-

lo ao Poder Judiciário, bem como para outros entes a fim de buscar resolução do 

conflito com intervenção estatal. 

Essa análise é mais bem classificada por Debarbieux et al. (2002) nas 

seguintes perspectivas: 1 - Consideração da violência escolar no que for passível de 

punição penal e estiver relacionado às formas mais brutas de violência; 2 - Todo e 

qualquer ato de transgressão e incivilidade que necessite de intervenção não 

jurídica, porém, administrativa por parte da escola. 

Ao considerar somente a primeira perspectiva a escola estará se eximindo 

de dar a devida importância para consequências mais sutis, mas que, no entanto, 

possam ser de grande prejuízo à dignidade da pessoa humana, com agressões 

psicológicas, por exemplo. Sugere-se que a escola atente para essa peculiaridade. 
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Além do mais, pequenos atos podem resultar em grandes consequências mais 

tarde.  

Abramovay e Rua (2002, p.23) destacam que por vezes “as situações limites 

entre ameaças, brigas, provocações e bate-bocas se agravam, de modo a ocorrer 

episódios de violência de maior potencial danoso, tornando-se mais difícil para a 

escola a contenção e o remediar de tais eventos”. 

Stelko-Pereira e Williams (2010) analisaram que, geralmente, formas menos 

sérias de violência precedem formas mais sérias e que ontogeneticamente se 

tornam mais graves, ou seja, os arranhões entre alunos de séries iniciais se tornam 

os socos e chutes nas séries posteriores. 

No entanto, Debarbieux et al. (2002) alertam para a importância de ter um 

ponto de equilíbrio, pois, se a escola considerar qualquer ato de incivilidade como 

violência à ser resolvida administrativamente poderá mitigar ou restringir a liberdade 

de expressão dos alunos e demais interlocutores como os professores, diretores, 

funcionários da escola como um todo, ou os próprios estudantes e seus pais, 

provocando assim o cerceamento da liberdade de expressão individual. 

Para Roché (1996, p.121), “as incivilidades são comportamentos e atitudes 

que acarretam rupturas da ordem do cotidiano. Elas não têm um enquadramento 

jurídico preciso, ou seja, não são necessariamente consideradas crimes e delitos”. 

No entanto, deverá a escola ter um posicionamento definido sobre elas. 

Para Charlot (2002) a escola deverá observar as transgressões quanto ao 

bom andamento de suas atividades, por meio de regimentos internos, incluindo:  

absenteísmo, não realização de trabalhos escolares, desordens e agressões 

corriqueiras ou contraventoras. Tal regimento deve ser reavaliado com frequência, já 

que atos de violência são considerados de forma diferente de acordo com a época e 

a legislação vigente. 

Sendo assim, parece não haver um ponto consensual entre os principais 

autores pesquisados para o presente estudo, o problema parece muito complexo e 

envolver diferentes opiniões quanto às intervenções necessárias.  

Cabe ressaltar, que na perspectiva criada para essa pesquisa, violência 

escolar é o ato que fira o princípio da dignidade humana dos entes no ambiente 

escolar. Nesta visão mais aberta, gera-se certamente, maior proteção, pois, concede 

a liberdade ao interlocutor, mediante aquilo que está previsto no regimento interno, 

em trabalhar da melhor forma na tentativa de buscar uma solução de reparação mais 
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próxima possível da forma justa, equânime e proporcional. 

É esperado que depois de analisar tais opiniões em correlação com a 

legislação vigente (Seção II) e com o estudo de campo apresentado em seguida, 

possam-se apresentar conclusões parciais para problemática levantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SEÇÃO II - A EDUCAÇÃO E O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

Com a finalidade de entender melhor o contexto da violência escolar na 

legislação brasileira, a presente seção se inicia abordando a importância da 

educação como ferramenta primordial para formação humana. Acreditando que a 

ausência da razão oferecida pela educação seja uma das precursoras da violência. 

Fez-se necessário contextualizar com brevidade a educação no Brasil. Em seguida, 

são apresentadas considerações importantes sobre o papel dos principais agentes 

envolvidos com a educação no combate à violência, à luz da legislação vigente, 

destacando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

 

3.1 A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Com as novas tecnologias e a globalização, a informação alcança com 

rapidez a sociedade, projetando muitas vezes uma realidade superficial acerca dos 

sentidos, conceitos e até mesmo razão dos atos e fatos. A Educação está dentro 

dessa realidade da globalização e, sobretudo, sofre influências de suas variáveis e, 
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principalmente, os efeitos dessa economia voltada ao ensino mercantilizado. 

O processo de Bolonha4 ou Declaração de Bolonha nasceu de uma 

inquietação política por meio de especialistas no ensino e de representantes 

políticos com o fato de a Europa não competir no contexto dominado pela sociedade 

do conhecimento. O processo acarretou diversos reflexos no sistema educacional e 

foi, de certo modo, incorporado aos sistemas de reformas educacionais no Brasil 

(PEREIRA e ALMEIDA, 2009). 

Há muitas críticas a favor e contra a implementação do processo de 

Bolonha, discussões amplas e debates ferrenhos foram considerados ao longo do 

tempo. O final do século XX representou momento de transição importante no 

sistema capitalista, quando houve redefinições de estruturas no sistema educacional 

e suas funções que deveriam atender ao sistema de globalização econômica, ou 

seja, a lógica do mercado. 

Sendo assim, com a globalização e a aplicação da lógica de mercado surge 

a necessidade do resgate, por outro lado, da formação do pensamento crítico em 

relação às diretrizes educacionais. Isso pode ser destacado, à título de 

exemplificação, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no inciso II do artigo 35 da seção 

IV, que trata o Ensino Médio, onde destaca que um dos objetivos da educação é “o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996). 

Acredita-se que se houver verdadeiro desejo pelo saber por meio do 

desenvolvimento da autonomia do intelecto por parte dos estudantes, serão 

minimizados os efeitos sociais ocasionados por violência nas escolas. Autonomia, 

como dispõe as palavras de Zatti (2009, p.53) "é a condição sócio-histórica de um 

povo ou pessoa que tenha se libertado, se emancipado, das opressões que 

restringem ou anulam a liberdade de determinação".  

Como embasamento teórico desse estudo, invocam-se os pensamentos da 

                                            

4 O processo iniciou-se em 1998, em Paris, com a declaração de Sorbonne, assinada por ministros 
de quatro países, quais seja, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. Em 1999, na Itália, 29 países 
viriam a firmar a declaração de Bolonha. O processo de Bolonha propugna a reformar a educação 
superior na Europa trazendo uma característica de competitividade, haja vista que dentre seus 
objetivos há a promoção da dimensão europeia no ensino superior e organizar e estimular a 
cooperação europeia no domínio da garantia de qualidade. A declaração foi, de fato, uma declaração 
política, que em razão de sua importância foi acordado entre 47 países, sendo 25 países da União 
Europeia e  22 de outros países. Uma das intenções foi fortalecer a região em termos políticos e 
econômicos, a fim de tentar tirar a liderança de outros países no que concerne ao sistema  
educacional, fortalecendo o ensino superior para ser então capaz de imprimir competitividade e 
produtividade (PEREIRA e ALMEIDA, 2009). 
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educação que transforma de um dos mais notáveis pensadores da educação Paulo 

Freire (1921-1997), ao ser um bandeirista da educação autônoma pela 

transformação da razão na formação de professores preparados para ensinar uma 

pedagogia que transforma, envolvendo o movimento dinâmico, dialético entre o fazer 

e o pensar sobre o fazer. 

Freire foi entusiasta da pedagogia com esse caráter voltado a ligação entre 

natureza e a moral, colocando o papel dessa pedagogia como um resgate à 

obtenção da autonomia do individuo, por meio de uma educação com método, 

porém prática, dinâmica e interativa. 

Para Freire (1996) é preciso que o educador assuma um papel de luta contra 

qualquer tipo de violência ao ser humano e ao seu desenvolvimento. A prática 

docente muitas das vezes, contribui para desumanização quando assume um 

posicionamento de disputa por autoridade, impondo o conhecimento sem considerar 

os questionamentos. Assim, a ausência de autonomia faz com que o estudante se 

apegue a emoções de frustração que foge da razão. Essa violência à autonomia 

pode gerar seres humanos também violentos.  

Esse pensamento reforça o fato de que a educação ocupa um espaço 

importante na dignidade da pessoa humana, já que o mais importante fator 

diferencial do homem, a razão, necessita de um processo educacional para o seu 

desenvolvimento (PINHEIRO, 2007, p. 33). 

É exatamente a "razão" o que faz com que a irracionalidade seja 

minimizada, a razão por meio da educação sobrelevará a violência, conforme 

Bezerra (2015, p.2) o homem vem ao mundo em seu estado natural bruto, sendo 

necessário que outros o ajudem na formação de sua razão  " Os cuidados garantem 

a sobrevivência animal, mas é a disciplina e a perseverança direcionadas para o 

bem que “transformam a animalidade em humanidade”. Nessa visão, o homem 

poderá se tornar mais humano pela educação autônoma. Em um contexto onde ele 

não é senão o que a educação faz dele. 

Assim, pressupõe-se que a violência pode ser gerada dentro do contexto 

escolar pelo processo de humanização que pode resultar no processo de 

desumanização. No entanto, conforme a defensora das "teses freireanas" Gadotti 

(2007, p.42) "Numa sociedade violenta como a nossa é preciso educar para o 

entendimento", assim buscando efetivação e fundamentação de uma pedagogia que 

objetive a formação de um sujeito autônomo e profundamente interessado nos 
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estudos. 

Para Höffe (2005) embora ultrapassada, a teoria Kantiana (Immanuel Kant) 

já refletia sobre isso nos anos de 1800. Conforme o autor, Kant explica que a razão 

é um dom dado ao homem pela natureza e que o homem tem este tipo de 

disposição peculiar não encontrada em outros animais. Mas, ao analisar esse 

pensamento Kantiano, percebe-se que a razão do Homem precisa ser aprimorada, 

trabalhada para a evolução, devendo passar indubitavelmente por um processo 

educativo e profundo.  

Deve-se ressaltar, que a educação, ao contrário da filosofia kantiana, não 

deve ser entendida como algo fixo, formal ou sistemático, uma vez que trata-se de 

uma arte que necessita de constante aprimoramento (MULINARI, 2013, p.96). 

Percebe-se, com as leituras sobre o pensamento de Paulo Freire, que deve 

haver uma ação pedagógica que se envolva com uma formação do pensamento 

autônomo que motive a busca pelo saber. Isso assegura o que os objetivos da LDB 

propõem, incluindo a formação para o exercício da cidadania, bem como, afirma o 

princípio da dignidade da pessoa humana, pela garantia de uma educação voltada à 

formação prática do aluno, preparando-o para lidar com o mundo de forma mais 

consciente. Assim se formará a razão que se sobreporá a violência no âmbito 

escolar. Por meio da educação, o homem poderá evoluir e chegar ao seu fim que é 

sentir-se enquanto ator importante da sociedade. 

 

3.2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O REGIMENTO 

ESCOLAR 

 

Feitas essas breves preleções sobre a educação no Brasil, com destaque 

para o pensamento Kantiano, faz-se necessário para alcançar o objetivo da presente 

seção, realizar alguns apontamentos acerca da perspectiva do direito para 

educação. O Estatuto da criança e do adolescente dispõe que: 

 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis (BRASIL, 1990). 

 

A criança ou adolescente têm direito de ser tratado com dignidade e 
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respeito, consistente em sua liberdade de opinião e expressão, crença e culto, lazer, 

além de participar da vida familiar e comunitária, recebendo auxílio e orientação. 

Percebe-se que o auxílio e a orientação devem ser prestados aos adolescentes e 

crianças de um modo amplo e por toda a sociedade, principalmente no âmbito 

escolar. 

Na interpretação da lei, observa-se que o direito ao respeito consiste na 

inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e emocional, abrangendo inclusive 

sua imagem, identidade, autonomia, valores e objetos pessoais. 

Dispõe o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 18. É 

dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 

de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor.” E, ainda: 

 

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e 
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, 
como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, 
pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos 
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer 
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los 
(BRASIL, 1990). 

 

Dessa forma, a criança e o adolescente, como alunos, têm o direito de 

serem educados com disciplina, mas sem tratamento degradante ou humilhante que 

de qualquer forma possa expor as suas imagens. A exposição do aluno por um ato 

cometido, seja pela equipe pedagógica seja pelo professor, pode ser considerado 

ato passível de responsabilização administrativa e civil. 

Ainda que aquele aluno, seja criança ou adolescente, pratique um ato de 

violência, indisciplina ou incivilidade, não pode ser dado a ele tratamento dispare do 

que faz alusão no regimento interno e, sobretudo, no estatuto da criança e do 

adolescente. 

Na seção IV do referido Estatuto há regulamento quanto ao direito da 

educação, como se segue in verbis: 

 

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
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escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (BRASIL, 
1990). 

 

Observa-se então que o legislador cuidou, entre outras premissas de 

fundamental importância, inserir o princípio da dignidade humana ao ser respeitado 

pelos seus educadores e ao ter autonomia para contestar o processo avaliativo.  De 

igual forma se reforça o que analisado no tópico anterior, que a educação deverá 

preparar o aluno para o exercício da cidadania. 

 

3.2.1 Do regimento escolar 

 

Respaldado pela Constituição nos termos citados anteriormente, o ECA 

dispõe que caberá a todos, incluindo a escola, "prevenir a ocorrência de ameaça ou 

violação dos direitos da criança e do adolescente". Ficando ao Estado a 

responsabilidade de garantir condições para tal (BRASIL, 1990). Concomitantemente 

é garantido ao estudante, aluno regular, o direito de ser respeitado por seus 

educadores (E vice-versa) e, notadamente, de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

No entanto, para isso ser concreto e efetivo, a instituição escolar deve ter o 

seu regimento escolar, fazendo alusão às situações de indisciplina e violência, suas 

formas variadas, deixando em aberto para interpretação mais genuína os fatos que 

podem ocorrer no dia a dia da escola, ou seja, fatos de incivilidade rotineira. 

Esse regimento deve, sem sombra de dúvidas, ser conhecido pela 

comunidade escolar, principalmente pelos atores principais, quais sejam, os 

estudantes e professores. Os estudantes, em sua maioria, são crianças e 

adolescentes que têm o direito ao respeito que engloba, inclusive, o conhecimento 

das normas que regem a escola, seus direitos e obrigações dentro da instituição 

escolar. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente faz alusão a esse dever. No 

entanto, ainda que não estivesse previsto no referido estatuto, pelas leis civis e 

direitos constitucionais, o aluno, menor de idade ou não, tem direito de conhecer as 

regras que delimitam as ações dos atores envolvidos aos fatos decorrentes do 

âmbito escolar. 
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Verificou-se na análise realizada junto às escolas, que elas possuem 

regimento interno, porém, desatualizado e de desconhecimento por parte dos alunos 

e de alguns professores. 

 

3.2.2 Da responsabilidade dos Poderes Estatais 

 

O ECA apresenta as responsabilidades específicas aos Poderes Estatais 

quanto à prevenção da violência no contexto escolar, como se descreve no art. 70: 

 

Art. 70-A. deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas 
públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de 
educação de crianças e de adolescentes [...] (BRASIL, 1990). 

 

O legislador cuidou ainda, no mesmo art. (art. 70, parágrafo 1º) com redação 

dada pela Lei nº 13.010, de 2014, que caberá aos poderes supracitados, em suas 

devidas esferas, subsidiar a escola com: 

 

A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do 
direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o 
uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos 
instrumentos de proteção aos direitos humanos (BRASIL, 1990). 

 

No art. 70 do ECA, ainda outros dispositivos são denotados entre os 

subsídios oferecidos à escola contra a violência. Em redação dada pela Lei nº 

13.010, de 2014, no parágrafo III do art. 70, o legislador cuida com que o Estado a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ofereçam subsídios para 

capacitação dos professores para atuarem na promoção contra a violência na escola 

entre outras ameaças aos direitos adquiridos pelas crianças e adolescentes, 

responsabilizando esses poderes pela: 

 

[...] formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, 
educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para 
o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à 
identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as 
formas de violência contra a criança e o adolescente (BRASIL, 1990).   

 

Também os parágrafos IV e V, do art. 70 do ECA responsabilizam os 

poderes estatais a aturem com: 
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IV - o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que 
envolvam violência contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 
13.010, de 2014) 
V - a inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os 
direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de 
atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a 
informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo; 
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

 

Em suma, pode-se observar que cabe ao ente estatal, em sua esfera 

determinada, a fomentação de políticas públicas a fim de promover campanhas 

educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de 

serem educados sem castigo físico ou psicológico, ordenando o dever da formação 

continuada e capacitação dos profissionais da educação para o desenvolvimento 

das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao 

diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o 

adolescente no âmbito escolar, além de o incentivo necessário às práticas de 

resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o 

adolescente e, sobretudo, conhecer o regimento que o ampare e delimita suas 

ações. 

Desse modo, pressupõe-se que os entes, seja União, Estados ou 

Municípios, devam fomentar a elaboração do regimento escolar das instituições 

escolares, que por sua vez devem disciplinar os fatos e as consequências em 

conjunto com a comunidade escolar e, sobretudo, capacitar seus educadores e o 

sistema de redes envolvidos (Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia da 

Criança e do Adolescente) inclusive para identificar, mapear e apontar casos de 

violência escolar. 

Essa alusão ao regimento é de suma importância até mesmo para definir o 

que seria, ao certo, não somente o ato de violência, mas especialmente a forma de 

orientação e consequência do ato praticado se considerado violento ou interpretado 

como ato de indisciplina. 

Ao ponderar as observações levantadas por Charlot (2005), não se pode 

conceber que atos de incivilidade, tais como: desordens, empurrões, grosserias 

entre outros, possam se limitar à insígnia de "atentados às regras da boa 

convivência", pois, levando em questão as leis que disciplinam o assunto, dado a 

gravidade de cada caso, não se pode excluir a hipótese de ato delituoso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
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Ao contrário do pensamento de autores como Charlot (2005) e Roché 

(1996), os atos como empurrões e agressões verbais podem se enquadrar no 

sistema jurídico de proteção, seja como crime ou contravenção penal de vias de fato, 

ou seja, delito em geral, como ainda, ferimento à Carta Constitucional, 

principalmente em deferimento ao princípio da Dignidade Humana. Causam 

desordem e merecem ser tratados com essa visão de ato de infração às normas 

como norma princípio. No contexto do ECA, não o ato infracional propriamente dito, 

que o afronta, mas infração ao dever de civilidade, devendo ser coibida 

principalmente a conduta reiterada. 

No entanto, em virtude da proteção levantada pelos direitos adquiridos, 

quando se fala em termos pertinentes a essa questão, tais como "coibição" ou 

"infração", não quer dizer que o remédio seja centralizado na repressão criminal, 

cabendo ao seu bom tempo, intervenção e acompanhamento permanente de 

profissionais capacitados, tais como psicólogos, psicopedagogos e outros 

profissionais afins. Salienta-se igualmente que isso não em razão de um estado 

punitivo ou intervencionista radical, mas sim para alertar quanto a complexidade do 

tratamento que deve ser dispensado para cada situação, principalmente nos casos 

de reiteração. 

Stelko-Pereira e Williams (2010, p. 21 apud Greene, 2005) observam que as 

formas menos graves de violência são imediatamente anteriores às formas graves. 

Deve-se acrescentar que a visão destes autores é confirmada pela percepção do 

núcleo de assistência social e psicológica da primeira Vara do Juizado da Infância e 

Juventude de Porto Velho (2014), quando afirmam que: 

 

Observa-se a falta de habilidade da comunidade escolar no acolhimento e 
acompanhamento mais específico dos adolescentes com histórico de 
reprovações, desistências e comportamentos inadequados que tem 
apontado para um afastamento maior do jovem que percebe-se não 
pertencente a tal contexto. 

 

Resta a conclusão que os atos/fatos de incivilidade ou violência na acepção 

ampla da palavra devem ser coibidos, recebendo a orientação necessária. A 

transgressão, considerada como ato que não infringe as leis, como o absenteísmo e 

a não realização de trabalhos escolares, por exemplo, embora não sejam atos 

infracionais, deve ser considerados com relevância, pois é cabível a medida de 

proteção. O ECA trata do assunto com as disposições gerais do Art. 98: 
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Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 
violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 

 

Desta forma, como descreve Charlot (2002) quando o comportamento não 

fere o regimento interno do estabelecimento, mas sim, as regras da boa convivência, 

pode ser aplicadas medidas de proteção. 

Os atos de violência praticados na escola deve ter uma acepção substancial, 

não em virtude de eventual rigorismo excessivo na aplicação da lei, como repisado, 

mas pela extrema importância na proteção dos direitos daquele aluno, criança, 

adolescente ou adulto, que precisa de atenção básica na sua formação educacional. 

Assim, faz-se importante pesar e mensurar a violência no âmbito escolar para que 

então a proteção institucional possa imprimir o valor e a relevância necessária ao 

caso para fins de proteção. 

Daí a importância do regimento interno escolar, a alocação dos atos de 

violência, suas consequências e as pertinentes formas de orientação. Na análise de 

campo para presente pesquisa, observou-se que o regimento e seu conhecimento e 

aplicação pela comunidade escolar é importante para auxiliar o mapeamento 

específico dos locais, escola e tipo de problemática em relação ao fenômeno de 

violência para implementação da política pública pertinente. 

 

3.3 BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A EDUCAÇÃO 

 

No tocante à legislação Brasileira que envolve a educação, pode-se citar a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases do Brasil a ser editada e publicada, a lei de n. 

4024 de 20 de dezembro de 1961, assinada pelo então Presidente João Goulart. No 

entanto, a sua previsão datava a Constituição de 1934. Após ser encaminhado o 

projeto de lei ao legislativo, foram necessários treze anos de debate para que até 

enfim houvesse sua promulgação (BRASIL, 1961). 

Ocorre que, mesmo sendo uma lei que concedia mais autonomia aos órgãos 

estaduais, reduzia a centralização do Ministério da Educação, criado em 1931. 

Ressalva-se que a Constituição de 1891 quase não trata do tema educação, 
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haja vista a autonomia dos Estados em compor e regulamentar a educação. Por sua 

vez, a constituição de 1934 faz alusão ao tema educação, concedendo à União o 

dever de delinear as diretrizes da educação de maneira ampla e geral, devendo fixar 

o Plano Nacional de Educação (PNE), assim como coordenar e fiscalizar a execução 

em todo território nacional. 

Importante destacar que havia na época, grupos opostos imbrincados na 

discussão do nascimento da lei. De um lado o grupo ligado aos partidos 

esquerdistas, defendendo que o Estado precede qualquer direito individual e que 

este deveria se submeter àquele, resultando o pensamento estadista de que 

somente o Estado poderia educar. Por outro lado havia a visão liberalista, onde seus 

tutores queriam acreditar na liberdade do indivíduo em relação aos seus valores, 

crenças e pensamentos, defendendo que deveria esse mesmo indivíduo, cidadão, 

ter o direito de optar pelo ensino privado. Tais tutores eram ligados aos partidos de 

direita ou centro-direita (RIBEIRO, 1988). 

Logo, em 1971, nasceu uma importante emenda da Lei de Diretrizes e 

Bases de 1961, publicada em 11 de agosto de 1971, durante o regime militar pelo 

presidente Emílio Garrastazu Médici. 

Em 1986, o país ainda marcado pela ditadura militar, fez crescer o 

movimento por uma nova constituição, mas dessa vez com caráter democrático, 

garantindo a liberdade, igualdade e respeito aos direitos individuais do cidadão, 

onde os debates acerca da educação aumentaram e consolidaram (GADOTTI, 

1996). 

No ano de 1987 foi criado o fórum nacional em defesa da escola pública, 

onde suas resoluções e os debates lá em voga, com a abertura para a sociedade 

civil, foram importantes principalmente para a apresentação da proposta da Lei de 

Diretrizes e Bases, elaborada pelos senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel e 

Maurício Correa (RIBEIRO, 1988). 

Dessa sorte, as Constituições anteriores não tratavam a educação da forma 

como efetivamente foi tratada na Constituição da República de 1988. Havia alusão, 

evidentemente, à educação, mas não um sistema de fomentação e proteção como 

na Constituição citada. KOZEN (199, p. 659) afirma a respeito: 

 

Até a vigência da atual Constituição Federal, a educação, no Brasil, era 
havida, genericamente, como uma necessidade e um importante fator de 
mudança social, subordinada, entretanto, e em muito, às injunções e aos 
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acontecimentos políticos, econômicos, históricos e culturais. A 
normatividade de então limitava-se, como fazia expressamente na 
Constituição Federal de 1967, com a redação que lhe deu a Emenda 
Constitucional n. 01, de 17 de outubro de 1969, ao afirmar da educação 
como um direito de todos e dever do Estado, com a consequente 
obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos e a gratuidade nos 
estabelecimentos oficiais, restringindo-se, quanto ao restante, inclusive na 
legislação ordinária, a dispor sobre a organização dos sistemas de ensino. 
Em outras palavras, a educação, ainda que afirmada como um direito de 
todos, não possuía, sob o enfoque jurídico e em qualquer de seus aspectos, 
excetuada a obrigatoriedade da matrícula, qualquer instrumento de 
exigibilidade, fenômeno de afirmação de determinado valor como direito 
suscetível de gerar efeitos práticos e concretos no contexto pessoal dos 
destinatários da norma. 
Assim, a partir da atual Constituição e das leis que se seguiram, a educação 
passou a ser efetivamente regulamentada, com instrumental jurídico 
necessário para dar ação concreta ao que foi estabelecido, pois de nada 
adiantaria prever regras jurídicas com relação à educação (com boas 
intenções) se não fossem previstos meios para a sua efetividade. 

 

Assim, com o surgimento da Constituição cidadã e todas suas nuances, em 

1988, a Lei anterior de Diretrizes e Bases se tornou obsoleta, nascendo anos depois 

a lei em vigor n. 9.394 de 20 de dezembro de 2006, estabelecendo as diretrizes e 

bases da educação nacional, indicando sua natureza e definição em seu artigo 

primeiro: 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social (BRASIL, 2006). 

 

Dessa forma, por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) é possível 

encontrar os princípios gerais da educação, sua natureza e finalidade, inclusive 

social, os recursos que poderão permear o custeamento, formação dos atores entre 

outros aspectos. Em seu artigo 88, a LDB faz menção ao Regimento Interno, dando 

um prazo de oito anos desde a sua promulgação, para adaptação da instituição de 

ensino, como se vê: 

 

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão 
sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo 
máximo de um ano, a partir da data de sua publicação. 
§ 1º As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos 
dispositivos desta Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos 
prazos por estes estabelecidos. 
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§ 2º O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e 
III do art. 52 é de oito anos (BRASIL, 2006). 

 

Em seu disposto (Art. 53) a LDB concede autonomia às universidades e, 

obviamente por paridade, às escolas, em elaborar e reformar seus estatutos e 

regimentos em consonância com as normas gerais atinentes: 

 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 
sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da 
União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;(Regulamento) 
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 
diretrizes gerais pertinentes; 
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão; 
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as 
exigências do seu meio; 
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com 
as normas gerais atinentes (BRASIL, 2006). 

 

O acesso à educação, de fato, é um direito social e fundamental. Isso em 

corolário à Constituição da República de 1988 que pugnou especial importância ao 

direito educacional. A importância dada à educação pela carta magna possibilita o 

desenvolvimento de ações por todos aqueles responsáveis pelo seu fomento e 

ascensão, como o Estado, a família, a escola e a sociedade.  

Dentre os direitos galgados estão à garantia do ensino público oficial em 

todos os níveis, a obrigatoriedade do ensino médio, substituída pela perspectiva de 

sua universalização com a emenda constitucional n. 14 (BRASIL, 1996), programas 

suplementares de material didático-escolar, direito de ser respeitado pelos 

educadores, direito a qualidade da educação, direito ao pleno desenvolvimento do 

educando, ciência dos pais e/ou responsáveis do processo pedagógico e 

participação na definição da proposta educacional, direito e participação e 

organização em entidades estudantis, entre outros. 

Com a garantia da educação como um direito fundamental e, portanto, 

social, se abriu um leque de possibilidades para a intervenção do Poder Judiciário 

com mais profundidade nas relações educacionais, onde o Estado Juiz pode imiscuir 

em situações nas quais estavam mais restritas à intervenção do poder Executivo 

como a evasão escolar, matrículas, relação entre professores e alunos, entre 

comunidade e escola, qualidade do ensino e desenvolvimento do educando. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
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Debates que estavam mais voltados ao Poder Executivo se ampliaram para reflexão 

de toda a sociedade em geral. 

No Brasil, a educação como referido anteriormente está fortemente 

regulamentada pela Constituição da República de 1988, pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/93), Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei n. 8069/90), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

da Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Plano Nacional da 

Educação e muitas resoluções e decretos de ordem nacional, estadual e municipal, 

com o intuito de regular as mais variadas situações a ponto de manter no controle 

estatal as relações advindas do direito educacional. 

Ocorre que essa profunda regulamentação acaba por incentivar a 

intervenção do Poder Judiciário e dos órgãos da rede de proteção, aqui 

considerados como os conselhos escolares, tutelares, Ministério Público, pois há 

garantia expressa que assegura os direitos fundamentais relacionados com a 

educação.  

A nova cadeia legislativa garante o direito público subjetivo aos interessados 

e atores envolvidos no direito educacional (pais, educandos, educadores, sociedade 

escolar, conselho tutelar) a buscarem a satisfação integral desses direitos elencados 

como sociais e fundamentais, possivelmente elevando o número de demandas 

judicializadas e de questões levadas às redes (conselhos tutelares, educacionais, 

Ministério Público), sem muitas vezes uma solução que resolva a problemática, mas 

sim apenas soluções pontuais para o caso posto em debate na ocasião. 

Além do mais, após a Constituição da República de 1988 que garantiu não 

só a educação, mas a qualidade do processo educacional, a tendência seria o 

crescimento de demandas, questionando justamente essa matéria de fundo, qual 

seja, a qualidade em sua plenitude que envolve a não violência nas escolas, por 

óbvio. Houve, de fato, com a nova panorâmica legislativa uma mudança de 

paradigmas e, em decorrência, um reordenamento das questões institucionais e 

escolares, e ainda um reposicionamento dos atores educacionais na busca da 

efetiva consolidação dos direitos que envolvem a educação. 

Com isso a tendência seria o Poder Judiciário e o sistema de redes de 

proteção ir além das questões triviais até então debatidas, passando a protagonizar 

reflexões que antes se limitavam a responsabilidade civil ou criminal de educadores 

e alunos/pais. Reflexões estas, que afetam de forma direta os direitos sociais 
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gerados com a garantia fundamental do direito à educação para todos. 

Por sua vez, o Regimento escolar, muito aqui citado pela sua importância, 

trata-se de um documento que constitui uma série de regras que disciplinam e 

regulamentam todo o funcionamento e estrutura da escola, definindo a organização 

administrativa, disciplinar, pedagógica, elencando ainda deveres e direitos dos 

atores do ambiente da escola e que a escola tem o dever de regular e observar. 

Com isso a instituição escolar não somente tem mais autonomia institucional 

de disciplina e regulamentação, como tem o dever legal de observar os atos 

regulamentados. 

No Estado de Rondônia, o Guia de Orientações Básicas em Legislação 

Educacional faz as seguintes alusões:  

 

O Regimento expressa o projeto educativo da escola, construído 
coletivamente com a participação dos segmentos da comunidade escolar, 
através de assembleia, com a finalidade de discutir e deliberar conteúdos 
que o compõe, permitindo que o mesmo expresse sua identidade sem 
perder de vista à legislação, as diretrizes e políticas educacionais nacionais 
e estaduais. 
Conforme a Resolução nº 435/08/CEE/RO e Portaria n° 
1270/08/GAB/SEDUC, o regimento deve atender: 
À legislação educacional vigente; 
Todos os aspectos da realidade escolar, estruturados com clareza; 
Flexibilidade suficiente para permitir reformulações e adaptações, 
garantindo a 
legalidade dos trabalhos escolares; 
As normas da LDBEN n° 9.394/96 e do Sistema Estadual de Ensino 
(RONDÔNIA, 2006). 

 

Ainda o documento, prevê o projeto político-pedagógico, qual seja: 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) deve se constituir na referência 
norteadora de todos os âmbitos da ação educativa da escola. Por isso, sua 
elaboração requer, para ser expressão viva de um projeto coletivo, a 
participação de todos aqueles que compõem a comunidade escolar. É a 
construção da Identidade das Escolas, sendo um projeto aponta um rumo, 
uma direção para um compromisso estabelecido coletivamente. Não é um 
simples documento. Ele é acima de tudo movimento e a organização do 
trabalho na escola em todas as suas dimensões e seus objetivos são: 
Resgatar a intencionalidade da instituição, que é a de ensinar aos 
estudantes os conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade, 
preparando-os para o mundo do trabalho e para a cidadania; 
Superar a fragmentação do conhecimento e as ações individuais que geram 
disputas, promovendo a gestão democrática; 
Fortalecer o grupo para lidar com os conflitos e contradições; 
Intervir na prática escolar no sentido de discuti-la, analisá-la e modificá-la 
(RONDÔNIA, 2006). 

 



35 

 

Sendo assim, repisa-se que a escola não só tem autonomia, mas também 

tem o dever de regulamentar e disciplinar os atos atinentes aos seus muros – 

intramuros – devendo constituir um documento com um conjunto de regras e normas 

que fazem alusão a fatos e às medidas e consequências a partir desses fatos, 

regulamentando o funcionamento administrativo e estrutural da escola, visando 

promover e fortalecer os atores para lidarem com conflitos e contradições, dentro do 

âmbito escolar. 

Portanto, no regimento escolar se devem estabelecer normas de convivência 

social, orientações sobre direitos e deveres do aluno e dos outros atores também, 

como o professor, a equipe pedagógica e demais gestores, estabelecendo 

consequência para os atos, devendo ser conhecido da comunidade escolar, 

respeitando o princípio da publicidade em sua mais ampla forma. 

Os casos de indisciplina, considerando como sendo aqueles que 

desrespeitem o limite do direito do outro ator, que afronte a dignidade da pessoa 

humana, com ou sem sua permissão, com a visão mais ampla a fim de gerar maior 

proteção, pois concede a liberdade ao interlocutor, mediante aquilo que está previsto 

no regimento interno, e, sobretudo, aquela prevista no regimento escolar, praticados 

no âmbito escolar (dentro da escola) devem ser apreciados na esfera administrativa 

da escola, por meio do Conselho Escolar. 

 

SEÇÃO III - JUDICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESCOLARES 

 

Uma extensa participação da sociedade no desenvolvimento das políticas 

públicas é assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil. 

Concernentemente, um sistema de garantia de direitos foi concebido pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, qual modelo institui amplitude de parceria entre o 

Poder Público e a sociedade civil. Concebida com a finalidade de elaboração e 

acompanhamento de todas as políticas públicas voltadas para o universo da infância 

e adolescência, incluindo àquelas direcionadas contra a violência no âmbito escolar  

(STELKO-PEREIRA e WILLIAMS, 2010). 

Para responder o questionamento levantado para presente dissertação, 

pressupõe-se que um breve conhecimento sobre a legislação pertinente não seja 

completo, sem que aja também, uma síntese sobre digressão dos órgãos 



36 

 

competentes a lidar com questões oriundas a violência na escola, com classificação 

de suas principais competências neste contexto. 

 

4.1 PODER JUDICIÁRIO 

 

À luz da Constituição Federal de 1988, o poder público tem como objetivo 

maior, a prestação qualificada de serviços, com a finalidade de alcançar o bem 

comum, prezando assim, pelos "princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência" para manutenção de um Estado Democrático 

de Direito. Não obstante, ressaltasse o preâmbulo da Carta Magna ao descrever que 

os representantes do povo estão destinados: 

 

[...] a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias (BRASIL, 1988). 

 

No caso específico do Poder Judiciário há obrigações e deveres específicos 

em seus diversos órgãos para prestação de uma boa jurisdição na resolução de 

conflitos. Não obstante, Conforme ressalta Russo (2009): 

 

Encontram-se diversas circunstâncias adversas, que dificultam o alcance de 
tal finalidade, gerando morosidade e queda na qualidade dos serviços, 
frustrando a sociedade. Entre tais circunstâncias, as mais citadas são: o 
número cada vez maior de demanda, insuficiência de juízes e servidores, 
legislação processual inadequada, entre outros. 

 

O quadro seguinte (Figura 3) dispõe de um organograma simplificado sobre 

o Poder Judiciário, para que se ressalte o Órgão responsável por dirimir questões 

oriundas à violência no contexto escolar: 
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Figura 3 - Organograma do Poder Judiciário 

 

Fonte: Arquivo do TJ/RO, 2015 

 

Nos juízos de primeiro grau há as varas da infância. Em Porto Velho – RO o 

Código de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça de Rondônia dispõe sobre 

a competência das varas: 

 

Art. 98. Compete aos Juizados da Infância e da Juventude, ressalvada a 
competência das varas de Família, processar e julgar os assuntos 
disciplinados no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação afim 
(NR) (Nova redação dada pela Lei Complementar n. 597, de 28 de 
dezembro de 2010 - DOE de 29/12/2010 - Efeitos a partir da publicação). 
(Vide Resolução n. 004/2011-PR que instalou o 2º Juizado da Infância e da 
Juventude). 
§ 1°. Ao 1º Juizado da Infância e da Juventude competirá o processamento 
e julgamento dos procedimentos de atos infracionais, execução das 
medidas socioeducativas e tudo que seja a elas inerentes, inclusive no 
tocante ao aspecto correicional dos centros de internação (Acrescentado 
pela Lei Complementar n. 597, de 28 de dezembro de 2010 - DOE de 
29/12/2010 - Efeitos a partir da publicação). 
§ 2°. Ao 2º Juizado da Infância e da Juventude caberá a competência 
remanescente, especialmente as chamadas causas cíveis, as infrações 
administrativas, o abrigamento e no tocante ao aspecto correicional dos 
abrigos e demais instituições de proteção à criança e adolescente, bem 
como os crimes praticados contra crianças e adolescentes, ressalvadas as 
competências constitucionais (Acrescentado pela Lei Complementar n. 597, 
de 28 de dezembro de 2010 - DOE de 29/12/2010 - Efeitos a partir da 
publicação) 5. 
 

                                            

5 Documento extraído do arquivo do Tribunal de Justiça de Rondônia. 
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Sendo assim, caberão às varas da infância e juventude, na medida de suas 

competências, apreciar os casos de violência cometidos por crianças e adolescentes 

na escola e quando estas forem vítimas. Cabe ressaltar, que em caso de 

insatisfação com a medida aplicada pelo Juízo da Infância e Juventude cabe recurso 

ao tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

 

4.2 MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Por sua vez, o Ministério Público tem as promotorias (Que no caso em 

questão, as promotorias da infância e juventude) com atribuição para conhecer dos 

fatos envolvendo crianças e adolescentes que cometem ato infracional e que são 

vítimas de crimes e outros atos infracionais. 

Em Rondônia, o Ministério Público tem um Centro de Apoio Operacional de 

Defesa dos Usuários dos Serviços de Educação (CAOP Educação), Órgão auxiliar 

da atividade funcional do Ministério Público, destinado a oferecer suporte e apoio 

técnico e jurídico aos órgãos de execução, na defesa do Direito à Educação6. 

O rito segue da seguinte forma: em se tratando de adolescente (maior de 12 

e menor de 18 anos de idade), deve o mesmo ser submetido ao devido processo 

legal: apreendido, será apresentado ao Ministério Público (art. 179 do ECA), que 

adotará uma das posturas referidas na Lei (art. 180 do ECA). Não sendo promovido 

o arquivamento ou a remissão - hipótese em que o juiz analisará a viabilidade de 

homologação conforme art. 181 § § 1º e 2º do ECA. -, deve o Ministério Público 

oferecer a representação (art. 184 do ECA), hipótese em que o juiz decidirá de 

imediato se o adolescente vai ou não permanecer internado provisoriamente (ECA - 

art. 184).  

Sugere-se que a autoridade judiciária que receber a representação faça a 

oitiva do adolescente e seu responsável - audiência de apresentação -, na forma de 

interrogatório, ato privativo do juiz, para melhor fundamentar a necessidade 

imperiosa da medida (art. 108 do ECA). 

Após a audiência de apresentação, havendo necessidade, será designada 

audiência de instrução e julgamento, que a Lei denomina de audiência de 

                                            

6 Descrição extraída no sítio do Ministério Público do Estado de Rondônia – www.mpro.gov.br 
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continuação (ECA, art. 186 § 4º). Porém, nada impede que seja realizada uma 

audiência única ou que o adolescente seja julgado na audiência de apresentação, 

quando não seriam aplicadas quaisquer das medidas restritivas de liberdade, até 

porque o Ministério público pode conceder remissão como forma de exclusão do 

processo (art. 126) e sugerir a aplicação de medidas (art. 127 do ECA) sem qualquer 

audiência judicial. Havendo confissão, é possível o julgamento antecipado e a 

imposição de todas as medidas sócio-educativas, até mesmo internação e 

semiliberdade. 

Imposta pelo juiz a medida sócio-educativa, seja ela definitiva ou provisória, 

seja através da decisão homologatória da remissão (art. 181 § 1º do ECA), seja 

através de outra sentença, inicia-se a execução que é judicial. 

 

4.3 CONSELHOS TUTELARES 

 

Segundo Cury (2006) o Conselho Tutelar foi uma das primeiras instituições 

da democracia representativa, isto é, um órgão com aptidão e, mais, atribuição, para 

proteger os direitos das crianças e do adolescente de uma forma geral. 

O Conselho visa atender as necessidades das crianças e adolescentes 

ameaçados ou que tiveram seus direitos violados, aplicando medidas de proteção. 

Deve igualmente prestar atendimento aos pais ou responsável e, se for o caso, levar 

ao conhecimento do Ministério Público fatos que o estatuto tenha como infração 

administrativa ou penal. 

Deve o Conselho tutelar também, nos casos determinados, fazer o devido 

encaminhamento ao Poder Judiciário. Pode, ainda, o Conselho Tutelar, nos casos a 

que atende, fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais que 

executam programas de proteção e sócio-educativos. 

O Conselho é um órgão municipal, ligada à Prefeitura Municipal, mas não há 

qualquer subordinação, pois, o Conselho é autônomo e independente. Tem poder de 

decisão, não estando subordinado ao demais agentes públicos municipais, como 

secretários ou Prefeito. É um órgão não jurisdicional, não cabe ao Conselho Tutelar 

a função de aplicar sanção punitiva. Ele irá proteger e se encarregar de encaminhar 

crianças e adolescentes que não estejam sendo atendidos em seus direitos 

fundamentais a programas comunitários que supram as falhas de atendimento 

desses direitos (PEREIRA, 2008). 
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No que tange a competência do Conselho Tutelar, de acordo com Cury 

(2006) a lei positivou no seu artigo 137 a necessidade de independência para 

exercer suas atribuições e tomar decisões justas e democráticas, sem injunções de 

qualquer ordem, a não ser àquela trazida pela à autoridade judiciária, e mesmo 

assim para atender ao pedido de quem tenha legítimo interesse. 

Em Porto Velho há dois Conselhos Tutelares, que funcionam com atribuição 

por região. 

 

4.4 DELEGACIA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

Compete a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), 

investigar e apurar fatos em que a criança ou o adolescente sejam vítimas de 

violência, entre outras infrações que maculem seu direito adquirido.  

 

4.5 ESCOLAS  

 

No estado de Rondônia, as responsabilidades e deveres de escrituração e 

inspeção da escola nas demandas de violência em seu âmbito são apresentados no 

Guia de Orientações Básicas em Legislação Educacional publicado pela Secretaria 

de Estado da Educação (SEDUC-RO), e elaborado pela equipe da Subgerência de 

Controle, Acompanhamento e Gestão Escolar, da Coordenação de Inspeção Escolar 

(CIE). 

O item 2.1.1 do documento supracitado apresenta 37 atribuições cabíveis à 

escola, colocando a direção escolar como responsável por fazerem-nas cumprir. Em 

primeiro instante o dispositivo obriga o "responsável pela direção: 1. Cumprir e fazer 

cumprir as disposições do Regimento Escolar; [...]" (SILVA NETO et al., 2013). 

Como já bem mastigado no presente estudo, é no regimento escolar que devem 

constar as ações de prevenção e combate à violência escolar.  

No subitem seguinte, o documento apresenta a segunda atribuição da 

direção escolar, a saber: "2. Estabelecer diretrizes gerais de planejamento e 

organização da escola, conforme legislação vigente" e nos subitens 9 e 10: "9. 

Cumprir a legislação vigente; 10. Tomar providências de caráter urgente em 

situações imprevistas que possam ocorrer no âmbito da escola;" (SILVA NETO et 

al., 2013). Dessa forma, fica evidente que o documento autoriza e responsabiliza a 



41 

 

direção escolar, para que tenha autonomia para estabelecer regras e tomar 

providências em situação de violência, desde que, em conformidade com a 

legislação vigente. 

Quanto à elaboração ou reformulação e cumprimento do regimento escolar, 

cabe destacar os subitens 15, 16 e 17: 

 

15. Formular e fazer cumprir instruções que visem ao bom funcionamento 
das atividades da escola; 
16. Elaborar, com os respectivos responsáveis, planejamento, Regimento e 
normas internas para os diferentes serviços e setores da escola; 
17. Aplicar aos profissionais da escola as sanções estabelecidas no 
Regimento escolar (SILVA NETO et al., 2013). 

 

O 12º subitem delimita a autonomia da direção escolar, expondo que a 

mesma deve "Comunicar aos órgãos superiores sobre ocorrências que exijam 

providências ou decisões que fujam à sua competência". Ou seja, em casos de 

violência que não estejam na orçada da escola, a direção deverá apresentar o caso 

às varas da infância e juventude. O que não isenta a escola de acompanhar cada 

caso, informando, despachando e recebendo "petições, papéis, documentos para 

órgãos, setores, a autoridades e/ou responsáveis dentro dos prazos determinados" 

como auferidos no item 19 (SILVA NETO et al., 2013). 

Por certo, a linha que separa a autonomia da escola e sua delimitação pode 

ser tênue, merecendo um estudo cuidadoso da legislação vigente. No entanto, fica 

claro, que se a escola tomar posse de sua autonomia para desenvolver ou 

implementar e fazer funcionar o regimento interno trabalhando cuidadosamente o 

item "violência no âmbito escolar", resolvendo casos menos graves, a demanda 

judicial em Rondônia será bem menor, podendo assim, contribuir na aceleração da 

prestação jurisdicional. 

Será também dever da escola, como expressado no item 22 "Prestar sempre 

que necessária orientação e esclarecimento às famílias dos educandos" (SILVA 

NETO et al., 2013). Ou seja, caberá à escola prestar esclarecimento aos 

responsáveis por estudantes envolvidos em caos de violência no âmbito escolar, 

mesmo que esses sejam redirecionados às varas da infância e juventude. 

Como já descrito nesse trabalho, caberá ao Estado a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios ofertar subsídios para capacitar profissionais da 

educação para lidarem com questões relacionadas à violência escolar. No entanto a 
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promoção dos poderes estatais só será eficiente com o devido envolvimento da 

escola. Daí a importância dos subitens 27 e 29 do item 2.1.1 do Guia de Orientações 

Básicas em Legislação Educacional da SEDUC: 

 

27. Promover situações de estudos para aperfeiçoamento constante dos 
profissionais envolvidos no trabalho escolar; 
29. Dar oportunidade de aperfeiçoamento aos profissionais, visando ampliar 
seus conhecimentos para obter o máximo de aproveitamento e o 
desenvolvimento satisfatório e integral dos estudantes (SILVA NETO et al., 
2013). 

 

Novamente o subitem 36 cita o regimento escolar ao determinar que a 

direção escola faça "cumprir o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar 

com as equipes de trabalho" (SILVA NETO et al., 2013). Percebe-se que dentre as 

competências do Diretor da escola está imprimir o bom andamento das questões 

administrativas, no sentido de orientar e observar a legislação pertinente. 

Nota-se que a palavra regimento escolar aparece quatro vezes tamanha a 

sua importância. Isso porque ela auxilia a Direção da escola em relação às diretrizes 

que permeiam os direitos e deveres dos atores envolvidos na esfera escolar, 

devendo fomentar entre tais atores o conhecimento pleno do regimento e sua 

aplicação. 

 

4.6 CONSELHO ESCOLAR 

 

O Conselho Escolar é um dos órgãos considerado de extrema importância 

para uma Gestão Escolar Democrática que possibilita uma efetiva participação da 

comunidade nas tomadas de decisões da escola. 

As atribuições do Conselho Escolar em Rondônia estão assentadas nos 

incisos I a XVI do artigo 11 da Lei Estadual nº 3.018/13. A sua estrutura 

organizacional é composta por: Assembleia Geral; Diretoria Executiva; Comissão de 

Articulação Pedagógica e Financeira e Conselho Fiscal. Sendo que a Assembleia 

Geral do Conselho Escolar é o órgão máximo de deliberação da comunidade escolar 

nos termos de seu Estatuto e em conformidade com a legislação vigente, constituída 

pela totalidade de seus membros. Cuidou-se em resumir às funções no quadro que 

se segue (Quadro 1): 
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Quadro 1 - Funções do Conselho Escolar em Rondônia 

 
Função 
Consultiva 

 
Quando têm um caráter de assessoramento, 

analisado as questões encaminhadas pelos diversos 
segmentos da escola e apresentando sugestões ou 
soluções, que poderão ou não ser acatadas pelas 
direções das unidades escolares. 

Função 
Deliberativa 

Quando decidem sobre o Projeto Político-
Pedagógico e outros assuntos da escola, aprovam 
encaminhamentos de problemas, garantem a 
elaboração de normas internas e o cumprimento das 
normas dos sistemas de ensino e decidem sobre a 
organização e o funcionamento geral das escolas, 
propondo à direção as ações a serem desenvolvidas. 

Função 
Mobilizadora 

Quando promovem a participação, de forma 
integrada, dos segmentos representativos da escola e 
da comunidade local em diversas atividades, 
contribuindo assim para a efetivação da democracia 
participativa e para a melhoria da qualidade social da 
educação. 

Função 
administrativa 

Quando acompanham a execução das ações 
pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e 
garantindo o cumprimento das normas das escolas e a 
qualidade social do cotidiano escolar. 

Função 
Financeira 

Quando analisar e aprova o plano de aplicação 
e apresentação de contas dos recursos financeiros 
adquiridos ou repassados à escola, comuniciado aos 
órgãos competentes as medidas adotadas pelo 
Conselho Escolar, em casos de irregularidades na 
Unidade Escolar. 

 

Fonte: Artigo 11 da Lei Estadual nº 3.018/13 

 

Sendo assim, dentre as funções do Conselho escolar está a consultiva na 

qual concede um caráter de assessoramento, analisado as questões encaminhadas 

pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestões ou soluções, que 

poderão ou não ser acatadas pelas direções das unidades escolares e 

administrativo, quando acompanham a execução das ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das normas das 

escolas e a qualidade social do cotidiano escolar. 

No entanto, segundo as entrevistas realizadas e expostas na seção 

seguinte, algumas das funções do conselho escolar em Rondônia, estão sendo 

delegadas aos entes outros como o próprio Poder Judiciário, Conselhos Tutelares, 

Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente e o Ministério Público. 
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Para conhecer a judicialização da violência dever-se-ia fazer um pouco 

dessa digressão em relação às competências e atribuições de alguns órgãos 

envolvidos. Isso porque são levadas ao Poder Judiciário, questões que poderiam ser 

resolvidos no âmbito escolar. 

Nesse contexto podemos elencar que Werneck et al. (1999, p.43) destacam 

o ensinamento: 

 

É da cena contemporânea de cultura democrática a projeção do papel do 
juiz em quase todos os aspectos da vida social. Mas essa projeção não tem 
derivado, como em certas avaliações apressadas, de pretensões de 
ativismo judiciário. O fato de que, especialmente a partir dos anos de 1970, 
os juízes – inclusive os do sistema da civil law, contrariando uma pesada 
tradição – cada vez mais ocupem lugares tradicionalmente reservados às 
instituições especializadas da política e às de auto-regulação societária, 
longe de significar ambições de poder por parte do judiciário, aponta para 
processos mais complexos e permanentes. 

 

Evidente que o papel do Poder Judiciário traz reflexo ao sistema social, 

muitas vezes delimitando políticas públicas e outras indicando temas que devem 

fazer parte da agenda do Estado. 

Os autores supracitados ainda destacam que: 

 

O juiz torna-se protagonista direto da questão social. Sem política, sem 
partidos ou uma vida social organizada, o cidadão volta-se para ele, 
mobilizando o arsenal de recursos criado pelo legislador a fim de lhe 
proporcionar vias alternativas para a defesa e eventuais conquistas de 
direitos. A nova arquitetura institucional adquire seu contorno mais forte com 
o exercício do controle da constitucionalidade das leis e do processo 
eleitoral por parte do judiciário, submetendo o poder soberano às leis que 
ele mesmo outorgou. Nesses termos, na análise precisa do 
constitucionalista Dieter Grimm, ex membro da corte constitucional da 
Alemanha Federal, a importância inédita adquirida pelos juízes, na política e 
na sociedade, não pode ser explicada por um suposto ativismo no 
desempenho dos seus papéis institucionais. Para que o judiciário, [observa 
esse importante e experimentado autor,] estenda seu poder a domínios 
antes reservados a outras forças, é preciso que ele tenha sido instituído 
como tal e dotado de competências que lhe permitam solucionar conflitos 
políticos e sociais. A decisão que emprestou autoridade ao judiciário a fim 
de dirimir tais conflitos não foi, na origem, tomada pelo juiz, mas pelo 
político. Sem a vontade do político de delegar ao juiz a sua resolução, o 
ativismo judiciário se encontraria privado de fundamento institucional. Com 
efeito, [conclui seu argumento Grimm,] constata-se, ao longo do século XX, 
como resultado de decisões políticas, uma regular expansão de poderes 
concedidos aos juízes (WERNECK et al., 1999, p.47). 

 

O Magistrado realmente pode se tornar protagonista em algumas situações, 

diante do caso concreto. Isso, como ver-se, não define concretamente políticas 
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públicas, mas indicam problemas pontuais que merecem ser investigados em 

determinada comunidade. Assim como as redes de apoio, o Poder Judiciário poderá 

delimitar tais questões de agenda. 

Evidente que aos longos dos anos a justiça passa por uma democratização, 

principalmente desde a criação do Conselho Nacional de Justiça, se tornando mais 

acessível, sendo chamada para dirimir situações que antes sequer eram 

judicializadas (WERNECK et al., 1993). 

Segundo Chrispino e Chrispino (2008, p.28): 

 

A judicialização das relações escolares se dá no mesmo momento em que 
percebemos a judicialização da política (quando o Poder Judiciário é 
chamado para interpretar a fidelidade partidária), a judicialização da saúde 
(quando a justiça manda que sejam entregues pelo Poder Público os 
remédios para doentes crônicos, ou transplantados etc.) e a judicialização 
das políticas públicas. 

 

Sobre esse fenômeno escreve Werneck et al. (1999, p.9): 

 

Agora, (…) o judiciário, antes um poder periférico, encapsulado em uma 
lógica com pretensões autopoiéticas inacessíveis aos leigos, distantes das 
preocupações da agenda política e dos atores sociais, se mostra uma 
instituição central à democracia brasileira no que diz respeito à sua 
intervenção no âmbito social. 

 

Muitas vezes a judicialização se dá por desconhecimento dos meios legais 

de atuação dos atores envolvidos, muitos educadores com formação precarizada 

sequer conhecem a fundo as normas que permeiam o sistema educacional.  

Assim, fatos que poderiam ser resolvidos no âmbito escolar não são 

resolvidos por falta, inclusive, de uma formação qualificada e continuada. O presente 

trabalho não objetiva justificar a judicialização, muito menos para investigar acerca 

da precarização da formação docente, mas sim para destacar que ela acontece de 

fato em situações que não deveriam acontecer. 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 ABORDAGEM DO ESTUDO 

 

Essa pesquisa buscou produzir conhecimento para o fenômeno da violência 

escolar e a intervenção do Poder Judiciário, assim como das redes (Conselho 
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Tutelar, Conselho Escolar) no sistema educacional de Porto Velho - RO. Usou-se 

como base, a coleta de dados documentais colhidos para a pesquisa realizada pelos 

técnicos vinculados a 1ª Vara da Infância e Juventude de Porto Velho, referente ao 

período de dezembro de 2012 a novembro de 2013,  

Foi constatado que o maior número de adolescentes que se envolvem na 

prática do ato infracional se concentra na faixa etária dos 16 aos 18 anos, fase que 

corresponde ao auge das transformações biológicas e psicossociais e, cruzado 

estes dados com os dados da escolaridade os números revelam que os percentuais 

maiores (24% e 21%) de adolescentes envolvidos em atos infracionais estão 

inseridos nos 5º e 6º anos do ensino fundamental, havendo histórico de reprovações 

e desistências. 

Adotou-se o conceito de âmbito escolar trazido por Stelko-Pereira e Williams 

(2010), destacando como locais de possíveis atos de violência escolar o trajeto do 

aluno para casa ou para a escola, além de locais de passeio ou festas que envolvem 

a escola. 

Dessa forma, foram colhidos dados por meio de pesquisa de campo em 

escola estadual do Município de Porto Velho – RO e dados documentais nos órgãos 

de rede (Conselho Tutelar) com base nesta perspectiva de idade, com algumas 

variáveis. 

Elenca-se neste intróito, que para Kosik (1989) a realidade não se manifesta, 

direta e imediatamente, sendo necessário desvendá-la, procurando no mundo da 

aparência o que é real. 

Para Gamboa (1989, p.97) “na pesquisa com uma perspectiva crítica, 

questiona-se, basicamente, a visão estática da realidade implícita que aparece nas 

outras abordagens”. 

No decorrer da realização da pesquisa as noções de historicidade e da 

totalidade, assim como as ideias do caráter contraditório, dialético, implicadas no 

fenômeno da violência e da forma de verificação dos dados para se chegar a um 

resultado acerca dos processos judicializados e que estão disponíveis às redes 

foram imprescindíveis para guiar o estudo para mais próximo da realidade. 

Para Kosik (1989, p.42): 

 

A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se 
encontram em relação interna interação e conexão entre si e com o todo, 
mas também que o todo não se pode ser petrificado na abstração situada 
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por cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação das 
partes. 

 

No estudo, buscou-se a realidade não delimitada no acúmulo de dados, mas 

sim, em um olhar de profissional judicial inserido no contexto da realidade de 

demandas. Assim, somando-se a percepção dos agentes envolvidos, buscando a 

totalidade dos fatos que pudessem demonstrar a situação permeando a realidade 

em conexão com os dados colhidos e apresentados. 

 

5.2 TIPO DE PESQUISA 

 

As categorias que sustentam este estudo foram constituídas a priori e a 

posteriori inserindo-se em base analítica que auxiliaram a explicar e revelar o objeto 

da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo qualitativo-descritiva não 

experimental, que conforme Ludke e André (1986) tem o ambiente próprio como sua 

fonte direta de dados, neste caso, junto ao Poder Judiciário, sistema de redes 

envolvidas no contexto educacional de Porto Velho - RO. 

Ainda Ludke e André (1986) observa que esse tipo de estudo, deve, 

primeiramente, ser amparado por referencial teórico compatível com o tema, sendo 

que o pesquisador é o principal instrumento de coleta de dados, podendo utilizar de 

questionários, desde que os dados sejam predominantemente descritivos. Outras 

características deste método de pesquisa são: os dados coletados não passam por 

nenhuma análise experimental; a preocupação com o processo é muito maior do que 

com o produto; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos 

de atenção especial pelo pesquisador e a análise dos dados tende a seguir um 

processo indutivo. 

Na atualidade, é do conhecimento de todos os agentes envolvidos com a 

violência no âmbito escolar, que os estudantes possuem maior autonomia que 

antigamente, no entanto, dispõem de mais informações, devendo ter acesso a 

orientações voltadas à sua boa conduta, conhecendo, inclusive, o regulamento 

escolar relacionado à violência em seu átrio. Sabe-se ainda, que conhecimento 

sobre a legislação vigente é imprescindível. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica foi 

centrada em autores que tratam do assunto em livros, artigos científicos, 

documentos e legislação disponibilizada no sitio do Planalto do Governo Federal.  
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5.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Com a finalidade de impetração dos escopos aqui propostos e correta 

averiguação da problemática neles inserida, buscou-se por diferentes tipos de dados 

não para se oporem e sim para se complementarem, conforme orienta Minayo 

(1999), utilizando-se distintos instrumentos como fontes de informação nas 

investigações: o formulário (que forneceu alguns dados quantitativos), a entrevista e 

a análise de documentos. 

A vantagem de se trabalhar com conjugação de fontes distintas de 

informação reside no fato de que são de origem e de natureza diversa, possibilitando 

comparações a serem feitas de modo a evitar validações interna ou juízo de valor. 

A escolha da entrevista foi importante, pois ela, segundo Laville (1999, 

p.187), “oferece a possibilidade de o entrevistado formular uma resposta pessoal” e, 

assim, o pesquisador pode obter uma ideia melhor daquilo que aquele 

verdadeiramente pensa e se certifica, na mesma ocasião, de sua competência. 

O instrumento entrevista foi utilizado, objetivando valorizar a fala mais 

genuína dos sujeitos. 

A outra fonte de dados se compôs a partir da Dados colhidos. Na pesquisa 

com base documental “os documentos aportam informação diretamente: os dados 

estão lá, resta fazer sua triagem, criticá-los, isto é, julgar sua qualidade em função 

das necessidades da pesquisa, codificá-los ou categorizá-los...” (LAVILLE e 

DIONNE, 1999, p. 167) 

Assim, foi feita entrevista com o Juiz titular da Vara da Infância e Juventude 

da Comarca de Porto Velho Rondônia, Dr. Marcelo Tramontini, com a Delegada 

Adjunta da Delegacia da Criança e do Adolescente de Porto Velho, Dra. Janaina 

Xander Wessel e o Advogado Dr. Vínicius Valentim Raduan Miguel. 

Como base de dados foi utilizada a Dados colhidos colhida junto aos 

Conselhos Tutelares do Município de Porto Velho-RO, bem como dados colhidos no 

sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

A pesquisa de campo foi realizada na escola estadual do Município de Porto 

Velho. 

 

5.2 DA ANÁLISE DOS DADOS 

 



49 

 

Os principais dados colhidos foram devidamente expostos por gráficos 

confeccionados na ferramenta do Excel Office e discutidos ao longo da seção 

seguinte, de forma descritiva, em consonância com os dados literários obtidos. 

Esta análise e interpretação dos dados ocorreram a partir de categorias 

analíticas, essas compreendidas como rubricas sobre as quais se organizaram 

elementos de conteúdo, agrupados pelo significado. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a finalidade de responder as principais hipóteses levantadas para o 

presente estudo, foi ouvido, separadamente, o Juiz titular da 1ª Vara da Infância e 

Juventude; a Delegada de Polícia Adjunta da Delegacia da criança e do 

adolescente; e um advogado do Centro de Defesa da criança e do adolescente 

Maria dos Anjos (Uma organização não governamental, sem fins lucrativos, 

integrante do Comitê Nacional de prevenção e Combate à tortura). 

 

6.1 ENTREVISTA APLICADA AO JUIZ TITULAR DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE DA COMARCA DE PORTO VELHO - RO 

 

Foram classificadas as principais considerações sobre a entrevista com o Dr. 

Marcelo Tramontini, Juiz titular da primeira Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Porto Velho - RO. O entrevistado respondeu as questões em um único 

texto dissertativo livre, o questionário está apresentado em anexo a esse trabalho 

(Anexo 1). Foram levantadas, entre outras coisas, as seguintes questões: Como o 

Juiz da Vara da Infância e Juventude, tem notado a existência de processos que 

envolvem criança e adolescente no âmbito escolar; qual a demanda de processos 

que poderiam ter sido evitados se os casos mais simples fossem resolvidos nos 

conselhos ou na escola; a sua percepção relacionada aos atos ocorridos; a 

eficiência dos conselhos tutelares; e sobre o sistema de controle do poder judiciário 

aos casos de violência escolar. As respostas foram dadas no seguinte texto como se 

segue: 

 

Tenho notado em muitos processos a existência de vários atos infracionais 
ocorridos na escola. Foram tanto os casos que conversei com promotores e 
combinamos em dar prioridades a tais casos. Em sua maioria dos casos, 
envolvem vias de fato, ameaças e lesões corporais leves. Tivemos casos 
mais graves, de furtos até incêndios dolosos, incêndios provocados por 
alunos e alguns causaram danos consideráveis. A atuação do Conselho 
escolar é nula, inexistente. Em nenhum processo notei a presença ou 
atuação do Conselho Escolar. Creio que muitos desses casos, poderiam ser 
resolvidos na própria escola, principalmente os casos de ameaças, vias de 
fato e lesões corporais leves. Em razão disso, ano passado iniciamos um 
projeto para aplicação das experiências da justiça restaurativas nas escolas 
de Porto Velho-RO. O Tribunal de Justiça aceitou o projeto, ele foi incluído 
no orçamento. Neste ano uma equipe da minha vara esteve em Campo 
Grande para conhecer um projeto semelhante que é executado lá. Dia 05 
de julho de 2015 fizemos uma reunião na minha vara, com a participação de 
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servidores, secretária de justiça e de educação, para apresentar a 
experiência de Campo Grande e iniciar as tratativas para começar a aplicar 
a justiça restaurativa em uma escola de Porto Velho, escolhida como piloto. 
Pretendemos implantar a justiça restaurativa ainda em 2015 aqui em Porto 
Velho. A atuação do conselho tutelar também não é por mim percebida na 
prevenção da delinquência juvenil em escolas. Não temos dados e 
estatísticos para aferir quantos atos infracionais ocorrem nas escolas. A 
escola precisa de orientação, é preciso agir de forma profissional, eliminar o 
amadorismo e o voluntarismo. Criar círculos restaurativos, que de fato 
resolve os conflitos e criem um ambiente de paz. De fato resolvam7. 

 

Cabe ressaltar que  o Dr. Marcelo Tramontini traz a seguinte afirmação: 

“Tenho notado em muitos processos a existência de vários atos infracionais 

ocorridos na escola. Foram tanto os casos que conversei com promotores e 

combinamos em dar prioridades a tais casos”. 

Com isso observa-se que na realidade são muitos os casos aferidos. Foi, 

inclusive, necessário imprimir uma ação de prioridade para os casos que envolvem 

violência no âmbito escolar. 

A entrevista valida de forma imparcial a hipótese levantada para o presente 

estudo, quando o Juiz afirma:  

 

Em sua maioria dos casos, envolvem vias de fato, ameaças e lesões 
corporais leves.A atuação do Conselho escolar é nula, inexistente. Em 
nenhum processo notei a presença ou atuação do Conselho Escolar. Creio 
que muitos desses casos, poderiam ser resolvidos na própria escola, 
principalmente os casos de ameaças, vias de fato e lesões corporais leves8. 

 

Ou seja, muitos casos poderiam ser resolvidos na própria escola, mas é 

delegado para outros entes, inclusive para o Poder Judiciário. A hipótese de que 

seja necessário um sistema de acompanhamento mais efetivo se confirma quando o 

Dr. Marcelo afirma que “Não temos dados e estatísticos para aferir quantos atos 

infracionais ocorrem nas escolas”. 

Percebe-se também, que inexiste um efetivo funcionamento da escola no 

que diz respeito ao preparo em lidar com as situações de violência, na mais ampla 

acepção da palavra. Revela a entrevista, que em geral, as escolas que presenciam, 

rotineiramente, diversas expressões de violência, não estão preparadas para lidar 

com a contenda, recorrendo a outros órgãos. Resta clara, igualmente, que o Poder 

                                            

7 Texto in verbis das respostas do Dr. Marcelo Tramontini, Juiz titular da primeira Vara da Infância e 
Juventude da Comarca de Porto Velho - RO. 
8 Texto in verbis das respostas do Dr. Marcelo Tramontini, Juiz titular da primeira Vara da Infância e 
Juventude da Comarca de Porto Velho - RO. 
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Judiciário não conta com um controle ou mesmo sistematização de dados e 

indicadores dos casos dessa natureza. 

Nota-se que, mesmo em casos de natureza leve, nos quais a presença do 

Poder Judiciário seria desnecessária, a escola não conseguiu êxito em resolver. 

Evidente a necessidade de uma formação específica por meio de uma política 

pública a ser aplicada nas escolas de Porto Velho, o sistema educacional está 

comprometido, mas imprescindível esse mapeamento por meio da sistematização de 

dados. 

O estudo reafirma que a violência pode ser definida de múltiplas formas a 

depender do interlocutor, da sociedade intérprete e dos atores envolvidos. Uma 

outra ideia, a qual esse estudo se refere, é a noção de totalidade que nos auxilia a 

compreender a realidade social dentro da qual se insere esse fenômeno. É a ideia 

de uma visão geral, do conjunto contextual que envolve a violência e a educação em 

Porto Velho-RO, delimitando no que concerne a atuação das redes, das escolas e 

do Poder Judiciário. 

 

6.2 ENTREVISTA APLICADA A DELEGADA DE POLÍCIA ADJUNTA DA 

DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PORTO VELHO - RO 

 

Da mesma forma e método da entrevista anterior, foi aplicado um 

instrumento de pesquisa, entrevista aberta (Anexo 2), com a Dra. Janaína, Delegada 

de Polícia Adjunta da Delegacia da criança e do adolescente de Porto Velho-RO. 

Entre os principais questionamentos foram destacados: A percepção da Delegada 

quanto ao tema proposto e sua problemática; a efetividade do conselho escolar e da 

direção da escola; exemplificação de casos em que a escola poderia ter resolvido o 

conflito antes de apresentar a outro órgão; e da existência de um sistema de 

controle da Delegacia para os casos de violência na escola. As respostas foram 

também dadas em um único texto pela Delegada, como se segue: 

 

Como delegada vejo que muitas ocorrências envolvendo situações 
escolares são registradas aqui na DEPCA, sendo que nem sempre essas 
ocorrências envolvem crimes, mas apenas situações que poderiam ser 
resolvidas no próprio âmbito escolar. A minha percepção sobre esses atos 
infracionais ocorridos no âmbito escolar é que na verdade vem ocorrendo 
uma fragilização das figuras de poder, na escola o professor tem medo de 
corrigir o aluno, da mesma forma ocorre com a direção e o conselho tutelar. 
Nos dias atuais qualquer atitude mais firme tomada pelo professor na sala 
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de aula, já faz com que os pais o ameacem de processo, bem como 
venham, inclusive registrar ocorrência nesta delegacia. Já tivemos casos em 
que o professor(a), com medo de uma possível represália do responsável 
pela criança, fez o registro para se respaldar. A direção e o conselho escolar 
enfrentam a mesma situação e por medo de responder a processos, ou 
talvez até por omissão, acabam por acionar os órgãos da justiça afim de 
solucionar um conflito que poderia ser atendido apenas na escola. Assim, 
na grande maioria dos casos a escola não atua, apenas os demais órgãos. 
O Conselho Tutelar muitas vezes pede para que os envolvidos registrem 
ocorrência para que então seja feito o atendimento. A delegacia então faz a 
investigação afim de verificar se há crime ou apenas conflito familiar/escolar, 
constatando-se o último, encerra-se a ocorrência sem que seja enviada ao 
Judiciário, porém sobrecarrega a polícia judiciária que, no mínimo, ouve a 
parte envolvida e a direção da escola, atrasando a apuração de 
procedimentos criminais. 
Sim, existem casos que poderiam ser resolvidos na escola, especialmente 
quando envolvem crianças pequenas, como por exemplos mãe que vem 
registrar ocorrência porque o filho(a) foi mordido por outra criança. Muitas 
vezes a culpa é do próprio responsável que ao invés de cobrar uma 
resposta da escola, vem direto fazer o registro de ocorrência em uma 
delegacia. Afinal cabe também aos pais exigir que a escola cumpra seu 
regimento interno, pois é desnecessário levar a criança para uma delegacia, 
tomando seu tempo de estudo ou de recreação. 
Embora na delegacia haja estatística envolvendo os crimes registrados, não 
há servidores suficientes para que fosse feito um controle estatístico mais 
adequando, separando as escolas, idade/sexo dos envolvidos e outras 
informações pertinentes para que fosse feito um estudo mais amplo. 
Sim, tanto a delegacia quanto o judiciário muitas vezes atuam em casos em 
que, se fosse fortalecida a figura de autoridade dos professores e demais 
profissionais da educação, não seria preciso. Faço um parêntese para 
incluir aqui as figuras paterna e materna que também não possuem controle 
e querem que a escola, além de ensinar, eduque. 
Não, o conselho escolar tem atuado aquém do que lhe é determinado, seja 
por falta de servidores, falta de treinamento, por omissão, ou ainda por 
medo de represálias (seja ameaça de processos, seja por ameaças à sua 
integridade física e psicológica praticada pelas crianças e adolescentes) 9. 

 

A fala da Dra. Janaína foi bem elucidativa, destacando que muitos casos 

envolvendo violência no âmbito escolar poderiam e deveriam ser resolvidos no 

próprio seio escolar e que isso não vem acontecendo. 

Claro que as razões para isso são complexas e esse estudo não pretende 

discutir as causas dessa questão, pois envolve muitos enredamentos envolvidos 

com a precarização do trabalho e a formação docente, além de ausência de políticas 

de fortalecimento dos poderes educacionais, entre outros fatores. 

Sobre a ausência de uma sistematização de dados a Delegada pontua a 

necessidade de servidores e sistemas mais eficientes para registrar e quantificar 

dados importantes. A Delegada apontou que não há esse controle de sistematização 

de dados a fim de mapeamento estatístico acerca da criança ou adolescente vítima 

                                            

9 Texto in verbis das respostas da Dra. Janaína, Delegada de Polícia Adjunta da Delegacia da criança 
e do adolescente de Porto Velho-RO. 
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ou infrator, indicando idade, sexo, escola, região, bairro, tipo de violência. Tais 

considerações validam a proposta deste estudo, ou seja, da necessidade deste 

mapeamento até mesmo para um estudo mais amplo e, claro, aplicação das 

políticas públicas adequadas. 

A Dra. Janaína, acerca do Regimento interno, concluiu que a atuação dos 

pais com a cobrança e acompanhamento devidos seria de ínfima importância. Nesse 

ponto a Delegada enfatizou que é importante o regimento interno, inclusive para 

disciplinar questões dentro da escola. No que toca à atuação do Conselho escolar e 

tutelar, a Delegada afirmou, como o entrevistado anterior, que é aquém do que 

poderia ser feito. 

 

6.3 ENTREVISTA APLICADA A UM ADVOGADO REPRESENTANTE DO CENTRO 

DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Na sequencia são apresentados os resultados de uma entrevista realizada 

com o Dr. Vinicius Valentin Raduan Miguel, representante do Centro de Defesa da 

Criança e do Adolescente Maria dos Anjos em Porto Velho-RO, uma entidade não 

governamental, mas, que acompanha casos de violência incluindo menores, 

incluindo os casos relacionados à violência no âmbito escolar. As perguntas foram 

respondidas uma a uma como se seguem: 

 

Qual sua atuação a frente dos direitos da criança e do adolescente? 
 
R - Sou do Centro de Defesa da criança e do adolescente Maria dos Anjos 
que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e pela 
mesma entidade participo do Comitê Nacional de prevenção e Combate à 
tortura. 
 
Por sua experiência, qual a sua percepção em relação aos casos e atos 
infracionais ocorridos no âmbito da escola? A efetiva atuação do 
Conselho Escolar? E da direção da escola antes de chegar ao 
judiciário? 
 
R - Com relação à atuação dos conselhos escolares, lamentavelmente de 
modo geral, embora seja sempre perigoso fazer essas generalizações, mas 
é cabal  de que as entidades não funcionam, os órgão colegiados na maior 
parte das vezes são apenas proforma, não se reúnem com periodicidade, 
não tem um papel terapêutico ,não tem um papel de difusão de uma cultura 
de paz, não tem o papel de promover uma comunicação não violenta, não se 
pensa nos modelos de uma justiça restaurativas que aliás, engatinha e então 
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nada tem de eficácia para evitar que os casos cheguem até o judiciário. 
 
Há atuação efetiva do Conselho Tutelar nesses casos, antes de chegar 
ao Poder Judiciário? 
 
R - Não há uma atuação do conselho tutelar, embora agora recentemente do 
ano passado para o atual ano, têm-se tentado a partir de uma certa 
federalização padronizando os procedimentos de eleição, uniformizando 
todos os processos eleitorais, ampliando o mandato, alguma tentativa assim 
de imprimir um maior eixo de efetividade mesmo dos conselhos tutelares. No 
entanto, ainda é importante lembrar que o conselho tutelar em quanto 
instrumento para defesa dos direitos da criança e do adolescente, padece de 
elementos mínimos como, por exemplo, de estruturação. Se for fazer um 
levantamento a maior parte dos conselhos tutelares seja no âmbito de 
Rondônia ou do país sequer tem estrutura mínima como mesa, computador, 
acesso a internet e telefone que possibilitaria fazer um atendimento eficaz. 
Além disso, com as recentes alterações do ECA no ano passado que 
determinam um certo espraiamento, um alargamento das atividades do 
conselho tutelar , assim como a necessidade de permanente formação, nos 
chegaríamos a trágica conclusão de que os conselheiros tutelares em sua 
maior parte sequer tem outra coisa senão a boa vontade. Não tem uma 
formação necessária, não passam por capacitações fundamentais para 
compreender o mínimo, ainda que esses cursos do saber sejam intimamente 
relacionados com o poder, mas, por exemplo, noções de psicologia da 
aprendizagem, de sexualidade humana, dos estágios do desenvolvimento 
psicossocial de uma criança e um adolescente. Então lhes falta o mínimo de 
conhecimento para saber como interagir com o próprio público. Na maior 
parte das vezes são pessoas com alguma boa vontade, mas que padece de 
um mínimo de instrumental analítico para soluções dos problemas que lhe 
são colocados. 
 
Ha casos em que a escola não consegue resolver o conflito e vai direto 
ao poder judiciário? 
 
R - Em termos genéricos, eu diria que a maior parte dos casos, nem se tenta 
os servidores e funcionários das escolas de um modo geral acionar esses 
outros mecanismos dos sistemas de garantias, como um conselho municipal 
de direitos da criança, um conselho tutelar e tão pouco o judiciário. Se você 
for para alguns ou talvez você tenha a seletividade de algumas práticas, por 
exemplo, os casos de violência sexual dificilmente são comunicados, 
embora, seria em tese de comunicação obrigatória. Embora casos de 
indisciplina dentro da escola, de violência (...), esses chegam à 
comunicação. Então, precisaríamos desmembrar esses dados, quais são os 
atos infracionais que são comunicados e por que, e quais que não são 
comunicados. 
 
Em sua opinião, o poder judiciário é chamado a resolver questões que 
não precisaria ser levadas ao judiciário? 
 
R - Com relação à judicialização de alguns aspectos, eu assumiria um papel 
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e já que a pergunta formulada em termos de opinião permitam isso, eu 
assumiria um papel ligeiramente ambíguo. Eu explico. Se por um lado, eu 
acho que sim, que o judiciário é excessivamente demandado em casos do 
aspecto de uma justiça juvenil penal? Sim eu diria, olha ele é 
excessivamente convocado para essas situações, o judiciário deveria se 
abster, nos deveríamos pensar em outros mecanismos anteriores para 
solução do conflito, como eu mencionei por meio de uma justiça restaurativa 
e ou terapêutica, formas de uma cultura de paz, comunicação de não 
violência, outras formas de mediação de conflitos no ambiente escolar e 
familiar, por sua vez, assim como uma justiça comunitária que também 
poderia ser pensado. No entanto, em outros aspectos, como por exemplo, a 
inércia estatal para atender direitos da criança e do adolescente o judiciário, 
ainda é extremamente tímido, diante de violações sistêmicas estruturais de 
direitos, como na questão de politicas de saúde ou mesmo de politicas de 
educação, como por exemplo, quando é negado o acesso a educação ou 
quando as unidades escolares passam por carestias de recursos, inclusive 
de recursos humanos, nesses casos o judiciário deveria ser mais acionado e 
pouco é. E quando é acionado pelo sistema de garantias, como por 
exemplo, o próprio conselho tutelar, ou pela Defensoria Pública ou pelo 
parquet estadual, geralmente a posição do judiciário é relativamente 
acanhada e por que não até tacanha e se lança mão dos velhos argumentos 
da reserva do possível, da discricionariedade administrativa, para sonegar 
direitos do adolescente. Então, o judiciário encarna um discurso econômico 
usual, sendo um estado máximo no aspecto punitivo, penalizador e um 
aspecto mínimo e extremamente liberal quando se fala em assegurar direitos 
sociais para infância e juventude. 
 
O Conselho escolar tema função consultiva que tem o caráter de 
assessoramento, em relação às questões encaminhadas pelos diversos 
seguimentos da escola e apresentar sugestões, soluções que poderão 
não ser acatadas pela direção das unidades escolares. E tem também a 
função administrativa que acompanha as execuções de ações 
pedagógicas, administrativas financeiras avaliando e garantindo o 
cumprimento das normas das escolas e a qualidade do social do 
cotidiano escolar. Na sua percepção essa função do conselho escolar 
tem sido a contento? .... 
 
R - Com relação à atuação do conselho escolar, eu sempre fui o entusiasta 
da democracia e da gestão democrática do ensino, no entanto, esses 
instrumentos, como eu mencionei em outra resposta acabam existindo 
apenas proforma. De fato, não tem um grande envolvimento, padece do 
mínimo de publicidade, assim como outros conselhos municipais e até 
mesmo estaduais, não tem um calendário previamente divulgado e de 
reuniões. Essas reuniões não são deliberadas coletivamente sobre qual o 
melhor horário para serem realizadas. Muitas vezes são realizadas em 
horário que os pais não podem participar, como por exemplo, terça-feira pela 
manhã ou que os próprios servidores da escola que deveriam ter acento 
obrigatório, acabam vendo esvaziados de propósito e acabam não 
participando as reuniões, as entidades sindicais acabam jamais sendo 
sequer convidadas, seja por posição de observadoras desses espaços, as 
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atas não são disponibilizadas, as escolas, embora nós estejamos no 
momento da virtualização e do hipertexto, as escolas sequer disponibilizam 
esses materiais, os produtos das reuniões como atas, encaminhamentos, 
resoluções e portarias, e-mails virtuais possibilitando uma maior proximidade 
com o cidadão e a cidadã, aquele marco do in governasse...de 
disponibilização de mecanismos digitais para maior publicidade e 
transparência . Enfim, de modo geral, padece ainda de muita eficácia, de 
muita transparência, até para assegurar a disponibilização dessas 
informações. 
 
7- Você fala em certa altura que é preciso desmembrar casos, para 
saber o que é comunicado e o que não comunicado. Você conhece 
algum sistema de controle, de sistematização de dados que haja 
indicadores desses casos que advêm de violência no seio escolar? 
 
R - Em tese o disque 100 que é da Secretária Nacional de Direitos Humanos 
que faz a redistribuição obrigatória, faz esses registros. Em tese, também, os 
conselhos nacionais e estaduais de direitos da criança e de direitos 
humanos têm esses registros, assim como os conselhos tutelares e as 
DEPCAS (delegacias), deveriam ter também. No entanto, você pode até 
reverenciar, teve um artigo meu em parceria com outros autores que foi 
publicado na revista da Sociedade Brasileira de Enfermagem Pediátrica 
agora no final de 2014 que apresenta bem isso, a ausência de 
sistematização de dados, a ausência de comunicação entre os distintos 
órgãos, assim como o registro quando é feito realizado de modo precário e 
falho, com incompletude de dados. 
 

Mais uma vez percebe-se a ineficiência da escola na resolução dos 

problemas, delegando a outros órgãos a resolução. 

Enfatiza, igualmente, que desconhece um sistema de controle de dados que 

poderiam demonstrar com precisão números e pontuais indicadores dos casos que 

envolvem a violência escolar. Ele enfatiza que seria preciso desmembrar esses 

dados, quais são os atos infracionais que são comunicados e quais não são 

comunicados e, sobretudo fala sobre a ausência de sistematização de dados, 

ausência de comunicação entre órgãos distintos. 

Algumas vezes pode acontecer o registro, mas enfatizou o entrevistado que 

é feito de modo precário, isolado e com incompletude de dados. 

O entrevistado tece muitas críticas, igualmente, aos Conselhos Escolares e 

aos Conselhos Tutelares, afirmando que no caso dos conselhos escolares, padecem 

de mínimo de publicidade, não cumprindo sua finalidade genuína. 

Sugere o entrevistado medidas alternativas à judicialização, mecanismos 

anteriores para solução do conflito. 
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No entanto, para implementação de qualquer projeto ou mesmo política 

pública para atender a demanda, se faz necessário um mapeamento preciso, com 

indicativos e estatístico pontuais das localidades e dos tipos de violência, entre 

outros, para poder implementar de modo substancial. 

 

6.4 DADOS COLETADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AOS 

CONSELHOS TUTELARES 

 

Segundo relato de técnicos ligados à 1 Vara da Infância e Juventude de 

Porto Velho-RO, referente ao período de dezembro de 2012 a novembro de 2013, 

no que concerne apenas em relação aos adolescentes que passaram pelo estudo 

social e/ou psicológico, o que representa apenas um pequeno percentual dos 

processos de apuração de ato infracional, chega-se à algumas conclusões: 

O maior número de adolescentes que se envolvem na prática do ato 

infracional se concentra na faixa etária dos 16 aos 18 anos, fase que corresponde ao 

auge das transformações biológicas e psicossociais, dos conflitos oriundos da busca 

e construção da sua identidade. Os jovens com idades entre 18 e 21 anos 

encontram-se no sistema socioeducativo em razão da excepcionalidade da lei, 

expressa no parágrafo único do art. 2º do ECA. Registra-se um aumento de 5% no 

número de adolescentes que cometeram ato infracional mais cedo, na faixa etária 

dos 12 aos 14 anos, em comparação com o período anterior. 

Com esses dados justifica-se a opção pela pesquisa de campo com o eletivo 

escolhido. 

Em relação à escolaridade, os números revelam que os percentuais maiores 

(24% e 21%) de adolescentes envolvidos em atos infracionais estão inseridos nos 5º 

e 6º anos do ensino fundamental, havendo histórico de reprovações e desistências 

anteriores. Verifica-se que, quando vem a cometer ato infracional, o adolescente já 

sinalizou anteriormente sobre a necessidade de atenção especial por parte da 

família e da escola, quanto ao atendimento a suas demandas, como dificuldades de 

aprendizagem, atos de indisciplina, conflitos de relacionamento, desatenção e 

desinteresse pelas disciplinas curriculares, faltas injustificadas, dentre outras. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que tais situações devem ser 

informadas pela escola ao Conselho Tutelar, para que as medidas protetivas sejam 

aplicadas e a situação revertida. 
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Situação escolar - Destaca-se o alto índice de desistência escolar (64%) do 

adolescente a quem se atribui a autoria do ato infracional, o que revela que a 

escolarização é de fundamental importância e fator de proteção no processo de 

desenvolvimento e socioeducativo. Observa-se a falta de habilidade da comunidade 

escolar no acolhimento e acompanhamento mais específico dos adolescentes com 

histórico de reprovações, desistências e comportamentos inadequados que tem 

apontado para um afastamento maior do jovem que percebe-se não pertencente a 

tal contexto. 

Reprovações escolares - O registro de maior reprovação entre os 

adolescentes envolvidos na prática infracional refere-se ao 5º ano seguido do 6º 

ano. Este dado pode vincular-se à dificuldade de integração às novas exigências 

desta nova etapa no processo de escolarização que coincide com o início da 

adolescência, fase de muitas transformações biológicas e psicológicas caracterizada 

principalmente pela construção da identidade e busca pela autonomia, processo que 

causa instabilidade e insegurança, muitas vezes não compreendidos e trabalhados 

nos vários contextos que se insere. Há de se ressaltar que a reprovação é uma 

resultante de uma série de fatores que direta ou indiretamente repercute no 

processo ensino aprendizagem. 

Percebe-se que os adolescentes envolvidos em atos infracionais já possuem  

histórico de reprovações e desistências anteriores. Isso indica que já houve, dentro 

da escola, situações de alertas e que possivelmente não foram resolvidas. 

Nesse ponto, mais uma vez invoca-se a compreensão de Stelko-Pereira, e 

Williams (2010) quanto apontam que formas menos sérias de violência precedem 

formas mais sérias e que ontogeneticamente se tornam mais graves, ou seja, os 

arranhões entre alunos de séries iniciais se tornam os socos e chutes nas séries 

posteriores. Isto é, os alunos, crianças e adolescentes, em geral, já possuem um 

histórico de indisciplina ou ato de violência, mas não se sabe se foi observado o 

regimento interno da escola, se foram aplicadas as consequencias devidas, se 

houve orientação correspondente e se foi feito o encaminhamento correto 

A pesquisa foi realizada pelo corpo técnico (Núcleo de Serviço Social e de 

Psicologia) da vara da infância e da Juventude e, o ponto que chama atenção para a 

pesquisa como um todo é que chegaram a seguinte conclusão: A ausencia de 

habilidade da comunidade escolar no acolhimento e acompanhamento mais 

específico dos adolescentes com histórico de reprovações, desistências e 
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comportamentos inadequados que tem apontado para um afastamento maior do 

jovem que percebe-se não pertencente a tal contexto. 

Dessa forma, mais um dado vai ao encontro da afirmação dos entrevistados 

no sentido de que a escola está despreparada para lidar com situações que 

demandam uma maior atenção e, sobretudo, atos que muitas vezes são 

considerados como de mera indisciplina ou insubordinação, são reiterados às 

sombras da escola.  

Daí a importância da observância do regimento interno da escola, da 

aplicação em efetivo, pois, contém as sanções/consequências dos atos e maneiras 

de orientação ao aluno. 

Em Dados colhidos realizada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, considerando os processos ativos que envolvem a educação, foi possível 

chegar aos seguintes números (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Processos ativos para educação no Tribunal de Justiça de Rondônia 

Tipo de Processo Quant. Documentos 
Encontrados 

Acórdãos 132 
Decisões Monocráticas 1218 
Decisões da Presidência 653 

Fonte: Dados colhidos documental junto ao TJ/RO 

 

O artigo 557, §1º, do Código de Processo Civil, ampliou os poderes do 

relator do processo, em segunda instância, concedendo poderes mais abrangentes, 

incluindo novas competências, dando poderes para proferir a decisão monocrática. 

O artigo aduz que o relator negará seguimento a recurso manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 

Tribunal Superior. E que se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 

súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 

Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. (Incluído pela Lei nº 

9.756, de 1998) 

Sendo assim, pode-se chegar à conclusão que os conflitos que envolvem a 

educação em Rondônia têm sido repetitivos, pois em sua maioria (61%) são 

decididos monocraticamente. 

Desta forma, são matérias repetidas levadas ao Poder Judiciário em que o 



61 

 

Tribunal já manifestou a respeito, não trazendo inovação nem protagonismo judicial, 

em geral. 

Acredita-se que isso se dá pela forma de questionamento da matéria de 

fundo que envolve o processo educacional, ou seja, em regra não é levado ao Poder 

Judiciário no Brasil, especialmente em Rondônia, questões afetas à qualidade 

propriamente dita do ensino, mas sim questões correlatas. Isso, a nosso ver, impede 

o protagonismo mais ativo do Magistrado. 

Em sua maioria, são questões que não precisaria ser levadas ao Poder 

Judiciário se fossem administradas e resolvidas na via administrativa da escola. 

A afirmação acima é validada pela pesquisa realizada, como demonstra a 

seguir. 

Dentre esses processos, pode-se identificar que a negativa de matrícula, ato 

deliberado da escola, é matéria recorrente e relevante, como mostra o gráfico 110: 

 

Gráfico  1 - Demanda judicial por tipo de processo 
 

 

Fonte: Dados colhidos junto ao TJ/RO 

 

Isso demonstra que o número de demandas judicializadas é expressivo e 

que os conflitos envolvem a administração da escola. O que nos dá um norte de 

como tem sido a atuação da administração escolar em Porto Velho – RO. 

Outro fato que demonstra cabalmente que a questão da educação está 

sendo levada para fora dos muros escolares, ou seja, não está sendo resolvida no 

                                            

10 Para conferência, o n.º dos processos coletados encontram-se no anexo 3. 
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âmbito escolar está representada na pesquisa realizada e é facilmente percebida ao 

visualizar os dados colhidos nos conselhos tutelares, como exposto na tabela que se 

segue (Tabela 2), que apresenta o relatório de atendimentos realizados no período 

de Janeiro a Novembro de 2014 para área da educação, no 1º Conselho Tutelar do 

Estado de Rondônia, localizado na Av. Pinheiro Machado, nº. 610, Bairro Caiary em 

Porto Velho-RO: 

Tabela 2 - Atendimentos para educação no 1º conselho tutelar em 2014 

 
Fonte: Dados colhidos junto ao 1º Conselho Tutelar do Município de Porto Velho - 
Estado de Rondônia. 

 

 

Gráfico  2 - Atendimento no 1º Conselho Tutelar por tipo de conflito 
 

                                                         DEMOSNTRATIVO ANUAL DE ATENDIMENTOS DO 1º CONSELHO TUTELAR - ANO: 20072.014

ATENDIMENTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

FUGA DO LAR 3 8 8 9 7 7 10 4 11 8 6 86

> Masculino 0 1 2 2 1 1 4 1 4 0 3 21

> Feminino 3 7 6 7 6 6 6 3 7 8 3 65

GUARDA 25 12 13 11 14 10 11 21 22 17 12 179

INVESTIGAÇÃO PATERNIDADE 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 7

MAUS-TRATOS 10 5 9 6 5 8 5 4 12 5 9 90

NEGLIGÊNCIA FAMILIAR 6 3 2 4 6 5 4 3 7 6 5 51

ORIENTAÇÃO 41 19 29 21 26 29 33 25 34 34 36 360

PENSÃO ALIMENTÍCIA 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 1 9

REC. PATERNIDADE 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 7

VIOLÊNCIA FÍSICA 2 0 2 1 0 1 0 3 1 0 3 13

VIOLÊNCIA SEXUAL 2 2 4 8 5 1 8 2 6 2 5 45

> Masculino - intrafamiliar 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

> Masculino - extrafamiliar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

> Feminino - intrafamiliar 1 1 4 6 3 1 6 1 4 1 3 31

> Feminino - extrafamiliar 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 10

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 8

ATO INFRACIONAL 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 8

PESSOAS QUE COMPARECERAM CT

       TOTAL DE ATENDIMENTOS :                        2.121
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Fonte: Dados colhidos junto ao 1º Conselho Tutelar do Município de Porto Velho - 

Estado de Rondônia. 

 

Observa-se que os conflitos que envolvem o sistema educacional são 

expressivos. Dentro dessa área da educação, temos os seguintes dados: 

 

Fonte: Dados colhidos junto ao 1º Conselho Tutelar do Município de Porto Velho - 

Estado de Rondônia. 

 

Mas mesmo aparentemente detalhados, esses dados são vagos, pois não 

há como saber de onde provém essa violência, de que bairro, de que escola, de que 

localidade, que tipo de violência afigura-se. Não há um sistema de verificação de 

dados a fim de apontar indicadores estatísticos de região e escola, o que deixa em 

aberto a proposição de um política pública mais substancial em uma ou outra 
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localidade específica com o tipo de violência especificada. 

Além do mais, não se sabe se a reintegração se deu por um ato de violência 

ou a repetência por atos reiterados de indisciplina dentro da escola, que afigura-se 

como uma espécie de violência. 

Em Dados colhidos junto ao 2º Conselho Tutelar do Estado de Rondônia, 

obteve-se que no período de novembro de 2013 a novembro de 2014 foram 

realizados 514 atendimentos para área da educação. Vejamos os dados: 

 

 

Fonte: Dados colhidos junto ao 2º Conselho Tutelar do Município de Porto Velho - 

Estado de Rondônia 

 

Esses dados revelam que os conflitos sociais em demandas envolvendo a 

educação correspondem a uma média maior que todos os outros casos, vistos de 

forma isolada. Os conflitos na área da educação, em ambos os Conselhos são 

superiores à abuso sexual, exploração do trabalho infantil, drogadição, entre outros. 

Outra situação de imprecisão de dados concerne no que seria violação de 

direitos em relação à sua conduta? Isso poderia ocorrer no âmbito escolar? E os 

dados acerca da orientação? Essa orientação pode ter sido feito no âmbito escolar? 
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Há nitidamente uma evidência que foi confirmada. As questões que 

envolvem a educação em Porto velho – RO são alarmantes no que se refere à 

demanda da violência escolar e aos problemas administrativos concernentes. 

No entanto, não há, como afirmado, como coletar dados empíricos do que 

seria realmente demanda de violência escolar no sentido mais amplo da acepção à 

míngua de um sistema de controle de dados e demandas atinentes à violência 

ocorrida dentro da escola. 

 

 

6.5 PESQUISA REALIZADA JUNTO A DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE RONDÔNIA 

 

Para enriquecimento do presente estudo, foi levantada uma pesquisa 

semiestruturada com perguntas fechadas, em duas escolas públicas localizadas em 

Porto Velho - RO. A amostra foi composta por professores e alunos (367), atuantes e 

estudantes do sétimo e oitavo anos do ensino fundamental, bem como dos 1º e 2º 

anos do ensino médio das escolas Flora Calheiros e João Bento, bem como pelas 

equipes pedagógicas de tais escolas. 

Foram aqui, apresentadas primeiramente as questões seguidas 

devidamente pelas respostas em gráficos devidamente trabalhados, para em 

seguida serem apresentadas as reflexões da discussão levantada. 

 

6.5.1 Questionário aplicado aos estudantes 

 

Seguem os dados da entrevista estruturada aplicada aos estudantes das 

escolas analisadas. Primeiramente, cada participante foi questionado se já foi vítima 

de violência no ambiente escolar.  
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Gráfico  5 - Alunos que já sofreram algum ato de violência verbal / física no âmbito 
da escola 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Em seguida, os participantes foram questionados se conhecem alguém que 

foi vítima dos atos de violência, sejam físicos ou verbais. Os resultados foram 

mensurados e apresentados no gráfico que se segue (Gráficos 6): 

 

 

Gráfico  6 - Alunos que não sofreram mais conhecem alguém que sofreu violência 
escolar 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Embora a maioria tenha respondido que não sofreu ato de violência na 

escola, a grande maioria conhece alguém que tenha sofrido violência. 

Percebeu-se analisando o contexto das questões levantadas, que alguns 

participantes se contradizem em suas respostas, pois, muitos daqueles que 

responderam não sofrer ou conhecer ato de violência na escola, quando 

questionados qual seria o ato mais comum de violência na escola dele, responderam 

"atos de violência variados". 

Para os alunos que já sofreram algum tipo de violência no ambiente escolar, 
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foram mensurados e apresentados no gráfico seguinte (Gráfico 7), aqueles que 

apresentaram o problema à direção da escola ou equipe pedagógica.  

Conforme Elsen et al. (2011), sabe-se que muitos casos de violência sofrida 

na escola são desconhecidos pela direção ou equipe pedagógica da escola, pois, 

alunos temem passar ainda mais vergonha diante seus colegas ao expor seu 

problema. Outras vezes, o ato de violência é cometido pelos próprios professores, 

intimidando alunos que não querem confrontá-los perante a direção da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  7 - Alunos que sofreram ato de violência e levaram o problema até a 

direção da escola ou equipe pedagógica 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Percebe-se que a grande maioria não levou o ato de violência para a equipe 

pedagógica ou direção, o que coincide com a observação feita por Elsen et al. 

(2011). Poder-se-ia ainda, supor que eles não sabem muito bem qual o papel da 

equipe pedagógica, pois, a grande maioria indicou que há violência na escola, 

indicando o tipo de ato, mas contatou-se que a maioria não leu o regimento interno 

escolar, indicando que não conhecem a atribuição efetiva da equipe pedagógica. 

O preparo em lidar com as situações difíceis ora apresentadas foi observado 

ao se questionar os participantes sobre os casos que foram apresentados à direção 
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ou equipe pedagógica, conforme resultados apresentados a seguir (Gráfico 8): 

 

Gráfico  8 - Casos apresentados à  direção ou equipe pedagógica e que, na 
concepção dos alunos, foram solucionados. 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Constata-se que a esmagadora maioria dos entrevistados testifica a 

ineficiência ou despreparo da equipe pedagógica em resolver os casos levados até 

ela. 

Considera-se essa, uma falta grave por parte da escola, que precisa ser 

mensurada com mais cuidado, com a finalidade de descobrir o foco do problema, 

buscando solução plausível. Pois, a equipe pedagógica tem a obrigação de buscar 

soluções para os casos levantados como passíveis à resolução sem que tenha a 

necessidade de serem levados a outras instâncias. 

A pergunta que se segue, buscou compreender melhor os casos que 

necessitaram ser levados a entes responsáveis (Gráfico 9): 

 

Gráfico  9 - Casos encaminhados para outros entes como o Conselho Tutelar, 
Delegacia, Ministério Público ou ao Poder Judiciário. 

 
 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 
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A maioria respondeu que não foi preciso levar à outro ente e essa 

informação, conjugada com a informação no item 11, pode-se compreender que a 

equipe pedagógica estaria no caminho de  cumprir seu papel em atos de violência 

mais leve como indisciplina/insobordinação e xingamento. 

Seguindo a entrevista, buscou-se analisar a concepção dos participantes, 

sobre a estrutura / Competência da escola em lidar com casos de violência escolar. 

Foram apresentados aos alunos, exemplos de violência escolar tais como:  

xingamento, bullying, agressão, exclusão, entre outros. 

Os resultados foram quantificados e apresentados no gráfico 10: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  10 - Participantes que consideram a escola preparada para lidar com os 

casos de violência em seu âmbito 

 
 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Nesse item os alunos entenderam que, embora a equipe pedagógica não 

tenha solucionado a maioria dos casos com êxito, eles teriam uma estrutura razoável 

para orientar. É de sapiência geral que as escolas não possuem estrutura de 

pessoal e muito menos logística para trabalhar com êxito completo, mas por falta de 

informações e até mesmo desconhecimento pela maioria do regimento interno, 

pode-se chegar a esse resultado. 

Buscou-se ainda, saber se os participantes tem conhecimento sobre a 
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equipe pedagógica da escola: 

 

Gráfico  11 - Alunos conhecem todos os membros da equipe pedagógica da escola 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Confirma o contexto do item anterior o fato dos alunos desconhecerem os 

membros da equipe pedagógica da escola.  

A interação dos alunos com os membros da coordenação pedagógica 

também foi questionada: 

 
 

Gráfico  12 - Alunos que já conversaram com os membros da equipe pedagógica de 
sua escola 

 
 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Observa-se que a maioria nunca conversou com um membro da equipe 

pedagógica. 

Para contemplar outra importante variável da pesquisa, foi observado se os 

participantes dessa entrevista (Alunos das escolas analisadas) conhecem o 

regimento interno da escola. 
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Gráfico  13 - Alunos que já leram o regimento interno de sua escola 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

A maioria não conhece o regimento interno, embora quase 30% já o tenha 

lido. Para que ficasse ainda mais específico o questionamento sobre o 

conhecimento ou não do regimento escolar, foi verificado se os alunos já conheciam 

o regimento escolar antes da aplicação da presente entrevista. Os resultados foram 

apresentados no gráfico seguinte (Gráfico 14): 

 

 
Gráfico  14 - Alunos que ouviram falar do regimento escolar anteriormente a essa 

entrevista 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Para finalizar a entrevista aplicada aos estudantes, foram quantificados em 

percentuais, os casos mais comuns de violência escolar presenciados pelos 

participantes:  
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Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 
 

6.5.2 Questionário aplicado aos professores 

 

Os gráficos seguintes são correspondentes a uma entrevista aplicada aos 

professores, baseada no instrumento anteriormente apresentado. 23 professores 

participaram da pesquisa. Os comentários foram apresentados em seguida aos 

resultados apresentados nessa seção. 

Como aplicado aos alunos, foi observado o conhecimento do professor 

sobre o regimento interno da escola. Os resultados são apresentados nos gráficos 

seguintes (Gráfico 16 e 17). 

 

Gráfico  16 - Professores que conhecem o Regimento Interno da escola 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 
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Gráfico  15 - Qual o caso mais comum de violência no âmbito da sua escola? 
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Gráfico  17 - Professores que já leram o regimento escolar 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Verificou-se que uma percentual considerável de professores (29%) que 

nunca  leram o regimento escolar, entre os quais existem àqueles (4% do total) que 

nem ao menos têm conhecimento da existência do regimento escolar. 

A interação dos professores com a equipe pedagógica da escola também foi 

analisada (Gráfico 18): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  18 - Professores que já conversaram com a equipe pedagógica da escola 

 
 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 
O preparo da equipe pedagógica para lidar com os atos de violência 

ocorridos dentro da escola também foi questionado pelos professores, conforme 

resultados apresentados a seguir (Gráfico 19). 
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Gráfico  19 - Professores que consideram a equipe pedagógica da escola preparada 
para lidar com a violência em seu âmbito 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Os professores foram ainda, questionados sobre o seu preparo técnico para 

lidar com as situações de violência no ambiente escolar. Seguem os resultados 

(Gráfico 20): 

 

 

 

 
Gráfico  20 - Professores que se sentem preparados para lidar com as situações de 

violência no âmbito escolar 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Constata-se que 70% dos professores não se sentem preparada para lidar 

com casos de violência na escola. 

Quanto à resolução dos problemas da violência na instância escolar e os 
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casos encaminhados a outras instâncias, também foi verificada a percepção dos 

professores (Gráficos 21 e 22): 

 
 

Gráfico  21 - Casos de violência presenciados por professores e que foram 
resolvidos no âmbito da escola 

 
 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  22 - Os casos que os professores observaram foram encaminhados a 
outros entes 

 
 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Nesse quesito a grande maioria (83%) respondeu que foi necessário 

encaminhar o caso de violência na escola para outro ente. 

Foi verificado então, se para esses casos, na percepção dos professores, 
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realmente havia necessidade de encaminhamento. Os resultados foram 

quantificados e expostos no gráfico a seguir (Gráfico 23): 

 
 

Gráfico  23 - Nesses casos que foram encaminhados a outros entes, era necessário 
esse encaminhamento? 

 
 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Percebe-se que a maioria entendeu que sim, era necessário o 

encaminhamento. No entanto, a grande maioria respondeu que os casos mais 

comuns de ato de violência seria indisciplina/insubordinação, como se pode observar 

no Gráfico 24. Sendo assim, pode-se pressupor que os professores não possuem 

conhecimento necessário sobre as competências da equipe pedagógica e da 

direção da escola para os atos de violência em seu ambiente de trabalho. 

 

 

Gráfico  24 - Casos mais comum de  violência no âmbito da escola na percepção 
dos professores 
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Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Para esclarecer ainda mais essa variável do estudo, foi sondada a opinião 

dos professores sobre os tipos de violência que devem ser encaminhados pela 

escola a outros entes. Os resultados foram tabulados no gráfico a seguir (Gráfico 25)  

 

 
Gráfico  25 - Os casos que devem ser tratados fora do ambiente escolar (por outros 

entes), na concepção dos professores. 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Foi considerado de certa importância também, verificar o que os professores 

sabem dizer sobre o regimento interno da escola sobre atos infracionais ou de 

incivilidade, como denotado no gráfico 26: 

 

Gráfico  26 - Professores que afirmam que o regimento escolar da sua escola faz 
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alusão a atos infracionais ou de incivilidade 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Como demonstrado no gráfico ora exposto, 59% dos professores afirmam 

que sim, o regimento escolar da sua escola faz alusão a atos infracionais ou de 

incivilidade. No entanto, há quem afirme que não (9%). Não obstante, o fator ainda 

mais preocupante é que 32% da amostra desconhece essa informação sobre o 

regimento interno. 

Foi possível observar, que em geral, os professores desconhecem o 

regimento interno, com dificuldades de entender a competência da escola e da 

equipe pedagógica para lidar com problemas de violência escolar, além de se 

sentirem pouco preparados para situações advindas de violência em seu âmbito de 

trabalho. 

 

6.5.3 Questionário aplicado a Equipe Pedagógica 

 

Com base nos dados teóricos levantados, elaborou-se um questionário que 

foi aplicado à equipe pedagógica das escolas participantes da pesquisa. Entender a 

percepção de seus integrantes sobre a problemática norteadora do estudo ajudou a 

entender melhor a complexidade e relevância do tema. Desta feita apresentam-se os 

gráficos com os resultados da entrevista aplicada à equipe pedagógica. 

As primeiras questões tiveram seus resultados tabulados nos gráfico 27e 28, 

onde se buscou identificar a percepção dos membros da equipe pedagógica, sobre o 

conhecimento dos alunos a respeito de sua existência e da existência do regimento 

interno da escola. 
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Gráfico  27 - Membros da equipe pedagógica que acreditam que os alunos sabem 

da existência da equipe pedagógica 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Conforme gráfico ora exposto, todos os que participaram dessa pesquisa 

acreditam que os estudantes sabem da existência de uma equipe pedagógica em 

sua escola. No entanto, como se pôde denotar na entrevista dirigida aos estudantes, 

a maioria deles desconhecem a atuação e até mesmo a existência de uma equipe 

pedagógica em seu âmbito escolar. 

 

 

Gráfico  28 - Membros da equipe pedagógica que acreditam que os alunos 
conhecem o regimento interno da escola 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Os participantes foram questionados também, quanto a sua percepção sobre 

a eficiência da equipe pedagógica para lidar com casos de violência no âmbito 

escolar e o resultado foi revelador (Gráficos 29 e 30): 
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Gráfico  29 - Membros da equipe pedagógica que consideram o trabalho da equipe 
suficiente para lidar com a violência na escola 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Como denotado no gráfico supraexposto, a maioria dos membros da equipe 

pedagógica consideram a atuação da mesma ineficiente para lidar com os casos de 

violência no âmbito escolar. 

 

 
Gráfico  30 - Os membros conhecem algum caso de violência de competência da 

equipe pedagógica, mas, que a mesma não conseguiu efetivamente resolver? 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

A maior parte dos entrevistados (57%) admite conhecer casos onde a equipe 

pedagógica mostrou-se insuficiente. 

A amostra foi também questionada quanto seu conhecimento a respeito do 

regimento interno da escola. Conforme apresentado nos gráficos 31 e 32, foram 

indagados quanto a conhecerem e já terem lido o regimento: 
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Gráfico  31 - Membros da equipe pedagógica conhecem o Regimento Interno da 
escola? 

 
 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

 

Gráfico  32 - Integrantes da Equipe Pedagógica que já leram integralmente o 
regimento escolar 

 
Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Como denotado nos gráficos relacionados (Gráficos 31 e 32), 100% da 

amostra afirma conhecer o regimento interno, embora 14% admitam não ter lido o 

regimento por completo. 

Posteriormente, foi indagado se os participantes sabem dizer se o regimento 

faz alusão a atos infracionais ou de incivilidade:  

 

Gráfico  33 - O regimento escolar da sua escola faz alusão à atos infracionais ou de 
incivilidade? 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 
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Como apresentado no gráfico 33 todos os participantes afirmam que o 

regimento interno faz alusão a atos infracionais ou de incivilidade.  

Foi também verificado junto aos participantes se eles conhecem a função do 

conselho tutelar e dos órgãos de proteção e órgãos escolares. Os resultados foram 

denotados no gráfico a seguir (Gráfico 34): 

  

Gráfico  34 - Os membros da equipe pedagógica conhecem a função do Conselho 
Tutelar e dos órgãos de proteção e órgãos escolares? 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Foi verificado que todos os participantes afirmam conhecer a função dos 

órgãos fora da escola para onde podem ser encaminhados os casos de violência 

que não puderem ser resolvidos no âmbito escolar. 

Como dirigido a outros grupos entrevistados, os membros da equipe 

pedagógica também foram questionados quanto ao caso mais comum de violência 

no seu ambiente de trabalho. 

 

Gráfico  35 - O caso de violência mais comum na percepção dos membros da 
equipe pedagógica 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

100%

0%

Sim

Não

40%

20%

27%

13% Indisciplina/insubordinação

Agressão

Xingamento

Bullying



83 

 

Conforme os membros da equipe pedagógica, os casos mais comuns de 

violência no âmbito escolar são de indisciplina/insubordinação. 

Foi também questionado quais os casos de violência devem ser tratados 

fora do ambiente escolar. Ou seja, encaminhados para outros órgãos competentes. 

Os resultados foram tabulados e apresentados no gráfico seguinte (Gráfico 36): 

 
 

Gráfico  36 - Quais casos devem ser tratados fora do ambiente escolar conforme 
percepção da equipe pedagógica 

 

Fonte: Mensuração dos Dados colhidos 

 

Verifica-se que na percepção da equipe pedagógica, as hipóteses de 

indisciplina/insubordinação (23%) e agressão física (46%), devem ser os casos 

encaminhados a outros entes. No entanto, há quem afirme que os simples casos de 

xingamento (16%) devam ser também encaminhados, o que denota que alguns 

membros não conhecem as atribuições mínimas da equipe pedagógica quanto à 

violência na escola. 

 

6.6 BREVE ANÁLISE SOBRE OS DADOS LEVANTADOS 

 

Em um primeiro momento a proposta era refletir sobre os reflexos da 

educação no Poder Judiciário. Com o amadurecimento da pesquisa foi se 

constatando que as causas que envolvem o fenômeno da violência escolar, em 

sentido mais amplo da palavra como propõe Odália (2004) e, embasando em uma 

sociedade aberta de intérpretes, como sendo aquele que desrespeite o limite do 

direito do outro ator, com ou sem sua permissão, era muito mais profunda do que 

aparentemente se mostrava. 

A realidade social e os dados coletados na pesquisa, em comparação, 

demonstraram que a educação em Porto velho deve ser tratada como questão de 
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agenda prioritária, em todos os níveis de poder e órgão. 

Isso porque, conforme demonstrado na pesquisa, o Poder Judiciário não tem 

um sistema de controle ou de sistematização de dados indicadores dos processos 

para fins de mapeamento das demandas que envolvem a situação de violência 

escolar. 

Observa-se que são muitos, mas não há como ter dados empíricos sobre a 

quantidade exata, do número de processos dessa natureza específica. E mais, essa 

ausência de sistematização e controle de dados de demandas processuais impede 

uma implementação de política pública efetiva, que é dever dos entes federativos. 

Foi feito um levantamento parcial, mas sem dado específico quanto à violência como 

um todo, pois inexiste meio hábil para tanto. 

Nota-se pela pesquisa, que a Escola, por meio de seus gestores, não estão 

cumprindo seu papel no sentido de esgotar todos meios de resolução de conflito 

dentro do âmbito escolar e que o Conselho Escolar que tem, entre suas funções, a 

deliberativa e a administrativa, na prática inexiste como órgão na sua função mais 

genuína de zelar pela defesa e obrigação de direitos das crianças e dos 

adolescentes, pois não atua nem no Poder Judiciário nem perante os órgãos de 

apoio como relatado de forma enfática pelos entrevistados. 

Por sua vez o Conselho Tutelar não tem uma triagem própria e específica 

para identificar quais casos são provenientes de violência na escola e, mais, não tem 

um sistema de identificação do tipo/ de violência que aquele ator da escola (alunos e 

professores) sofrem. Os dados que possuem são entabulados por atendimentos, o 

que pode demonstrar que as questões que envolvem a educação no Município de 

Porto Velho-RO são mais graves e mais recorrentes do que os que envolvem 

exploração infantil, abuso sexual, drogadição entre outros. 

A Delegacia, igualmente, não possui uma triagem dos processos para 

conhecer quais casos advêm da escola e as causas que envolvem violência nesse 

ambiente e, igualmente, qual a forma de violência ocorrida. 

O que se percebe é que há uma falta de sistematização de controle de 

dados estatísticos e mapeamento por todos os órgãos, seja Poder Judiciário, 

Delegacia de Polícia, Ministério Público ou Conselho Tutelar e na escola. 

Essa falta de triagem e mapeamento sistematizado dos casos de violência, 

no sentido mais amplo possível da acepção, prejudica até mesmo a implantação de 

políticas públicas diretas, pois se torna impossível identificar de forma certeira a 
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origem do caso de violência posto sob análise (não se sabe de qual escola originou-

se, nem que tipo de violência está acontecendo naquela região específica) e deixa 

de registrar a escolaridade, idade, histórico escolar para aferição de ações de 

indisciplina reiteradas, os tipos de violência para uma formação de política pública 

mais profunda. 

A realidade nos mostrou que a violência no âmbito escolar no Município de 

Porto Velho existe, é um fato. E que a escola em Porto Velho na maioria das 

situações não consegue resolver o conflito, sobretudo os mais complexos, mas que 

ainda poderia ser resolvido dentro da escola, já que nem os conflitos cíveis 

administrativos estão resolvendo a contento (vide gráfico abaixo que indica o número 

de atendimentos no conselho tutelar acerca de negativa de matrícula) e que 

repassam muitos conflitos ao Conselho tutelar que se mostra, igualmente, deficitário, 

como o depoimentos dos entrevistados que trabalham nessa área e estão 

intrinsecamente envolvidos na área e com os órgãos no exercício de suas 

profissões. Não há esse sistema de controle rigoroso de identificação dos casos a 

fim de detalhar a demanda social exata para uma eventual política pública 

direcionada. 

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente cabe a União, Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios atuar de forma articulada na elaboração de políticas 

públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de 

tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de 

crianças e de adolescentes, tendo como principais ações a promoção de campanhas 

educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de 

serem educados e cuidados. 

No entanto, uma implementação de qualquer política pública ou projeto 

social sem um mapeamento específico, com indicadores estatísticos detalhado e 

sem uma sistematização desses dados se torna apenas uma “ajuda”, mero auxílio, 

sem comprometimento com resultado efetivo. 

O estudo sugere na conclusão uma forma de sistematização única de 

demandas processuais e sociais que envolvem o fenômeno de violência no âmbito 

escolar para conseguir mapear detalhadamente quais são os indicadores de 

violência ocorridas no âmbito escolar, apontando a região, escolaridade da criança 

ou adolescente vítima e infrator. 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a integração dos 
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órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o 

Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com 

as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente e, igualmente, a formação continuada e a 

capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais 

agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à 

identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas 

de violência contra a criança e o adolescente. 

Portanto, há uma obrigação dos entes federativos em fomentar a integração 

dos órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público e o sistema de redes e o dever 

de desenvolver competências sobretudo para identificação de evidências e 

diagnósticos para buscar a implementação de políticas públicas de resolução 

pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 

Projetos a serem implantados pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude, um 

entusiasta e competente profissional, poderiam contribuir muito mais se existisse 

esse sistema de controle sistemático dos tipos específicos de demanda no âmbito 

escolar. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se propôs chegar a uma definição única para o fenômeno da violência, 

mas sim refletir acerca da percepção que este fenômeno pode causar para poder-se 

então defini-lo da forma mais ampla e aberta possível. 

A pesquisa trouxe resultados que validaram a hipótese no sentido de que a 

escola não está preparada, de fato, para lidar com situações de conflitos e de 

violência no âmbito escolar e, do mesmo modo, se mostra pouco preparada para 

demandas cíveis e administrativas também. 

A pesquisa mostrou que não há uma fonte para sistematização de dados e 

indicadores de demandas para apontar com precisão a origem e a natureza dos 

conflitos, restando impossível, com isso uma política pública séria e efetiva, pois não 

se sabe a origem das demandas que envolvem situação de violência escolar. 

A realidade mostra que o número de demandas envolvendo o sistema 

educacional em Porto velho é alarmante e que a escola, o Conselho Tutelar e o 

Poder Judiciário não tem como aferir substancialmente a origem dessa problemática. 

Com um sistema de controle e sistematização de dados, que pode ser único 

entre a DPCA, PJ, MP e CT auxiliaria na identificação de localidade, bairro, escola e 

o tipo de violência a ser trabalhada, podendo gerar espaço para implementação de 

políticas publicas efetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABBAGNANO, Nicola. História da filosofia. São Paulo: Editora Presença, 1970. 

ABRAMOVAY, Mirian. RUA, M. G. Violência nas escolas. Brasília: UNESCO, 
Instituto Ayrton Senna, UNAIDS, Banco Mundial, Fundação Ford, Consed, UNDIME, 
2002. 

BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito 
constitucional contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de 
aplicação. Versão provisória para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010. 
Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/ 
Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf>. Acesso em: 20 de Junho de 2015. 

BEZERRA, Marcelo R. Homem: ser de razão ou de violência? Recife: Cliping da 
Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em: <https://www.ufpe.br/agencia 
/clipping/index.php?view=article&catid=212%3Aopiniao&id=7942%3Ahomem-ser-de-
razao-ou-de-violencia&format=pdf&option=com_content&Itemid=228>. Acesso em: 
20 de Junho de 2015. 

BOURDIEU, P. A dominação masculina. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2003. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: 
MEC, 1996. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso 
em: 21 de Junho de 2015. 

BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Brasília: Casa Civil, 1988. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 01 de Julho de 
2015. 

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº. 7.037, de 21 de Dezembro de 
2009. Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNH-3 e dá outras 
providências. Brasília: Casa Civil, 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm>. 
Acesso em: 01 de Junho de 2015. 

BRASIL. Presidência da República. Lei 9.394, de Dezembro de 2006. Brasília: Casa 
Civil, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm>. 
Acesso em: 25 de Junho de 2015. 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº. 4.024, de 20 de Dezembro de 1961. 
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,co
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,co


89 

 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L4024.htm>. Acesso em 01 de Junho de 
2015. 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº. 8.069, de Julho de 1990. Aprova o 
Programa Nacional de Direitos Humanos - PNH-3 e dá outras providências. Brasília: 
Casa Civil, 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ 
l8069.htm>. Acesso em: 01 de Junho de 2015. 

CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: uma 
contribuição ao estudo do Direito. 3ª edição. Rio de Janeiro: editora Renovar, 
2003. 

CHARLOT, B. Relação com o saber, formação dos professores e globalização: 
Questões para educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2005. 

CHRISPINO, A; CHRISPINO, S. P. A judicialização das relações escolares e a 
responsabilidade civil dos educadores. Rio de Janeiro: Rev. Educ., vol. 16, n. 58, 
p.9-30, jan/mar., 2008. 

COLOMBIER, Claire; MANGEL, Gilbert; PERDRIAULT, Marguerite. A violência na 
escola. São Paulo: Ed. Summus, 1989. 

CURY, Munir. Estatuo da Criança e do Adolescente Comentado. 8 ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2006. 

DADOUN, R. A violência: Ensaio sobre o "homo violens". Rio de Janeiro: DIFEL, 
1998. 

DAHLBERG, Linda L; KRUG, Etiene G. Violência: um problema global de saúde 
pública. Ciência & Saúde Coletiva, 11(Sup): 1163-1178, 2007. 

DEBARDIEUX, Éric; RÉVOLTE, Khadija; BLAYA, Catherine; et al. Desafios e 
alternativas: Violências nas escolas. Anais do Seminário Internacional de Violências 
nas Escolas. Brasília: UNESCO, 2002. 

ELSEN, Imgrid; PRÓSPERO, Elisete N. S; SANCHES, Elizabeth N; FLORIANO, 
Cristiano J; SGROTT, Bruna C. Escola: Um espaço de revelação da violência 
doméstica contra crianças e adolescentes. Psicol. Argum., Curitiba, v. 29, n. 66, p. 
303-314, jul./set. 2011. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra (Coleção Leitura), Biblioteca Digital Paulo Freire, UFPB, 
1996. 



90 

 

GADOTTI, M. A escola e o professor: Paulo Freire e a paixão de ensinar. 1 ed. 
São Paulo: Publisher Brasil, 2007. 

GADOTTI, Moacir. Histórias das ideias pedagógicas. 4ª ed. São Paula: Ed Ática, 
1996. 

GAMBOA, S. S. A dialética na pesquisa em educação: elementos de contexto. In: 
FAZENDA, I. (Org). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989. 

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta de intérpretes 
da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da 
Constituição”. Sergio Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 2002. 

HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

KONZEN, A. A. O direito a educação escolar. In: BRANCHER, L. N.; 
RODRIGUES, M. M. e VIEIRA, A. G. (org). O direito é aprender. Brasília: 
FUNDESCOLA/MEC, 1999, p. 659-668. 

KOSIK, K. Dialética do concreto. Trad. Célia Neves a Alderico Toribio, 5ª ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

KROGT, Peter van der. Gerhard Mercator. Europa und die Welt. Duisburg: Stadt 
Duisburg, 1994. 

KRUG, E. G. et al. (Org.). Relatório mundial sobre violência e saúde. Geneva: 
Organização Mundial da Saúde, 2002. 

LAVILLE, C; DIONNE, J. A construção do saber: Manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto alegre: Artmed, 1999. 

LIMA, Larissa Pinho de A. Violência Escolar: Visão geral, causas e formas de 
superação em região Amazônica. Revista Crítica do Direito, vol. 62, n. 4, 2015. 
Disponível em: <https://sites.google.com/a/criticadodireito.com.br/revista-critica-do-
direito/todas-as-edicoes/numero-4---volume-62/violencia-escolar-visao-geral-causas-
e-formas-de-superacao-em-regiao-amazonica>. Acesso em: 22 de Junho de 2015. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

MINAYO, M. C. Pesquisa social: Teoria método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 
1999. 

MOTA, A; F; M; R. A dignidade da pessoa humana e sua definição. Âmbito 
Jurídico, 2015. Disponível em: <http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista 
_artigos_leitura&artigo_id=14054&revista_caderno=29>. Acesso em: 24 de Agosto 



91 

 

de 2015. 

MULINARI, Filício. Considerações sobre a pedagogia de Kant: Uma educação 
para a autonomia. Revista Helius, ano 1, n. 1, p. 95-114, 2013. 

ODÁLIA, N. O que é violência. World Report on Violence and Health. Geneva: 
World Health Organization Press. Editora Brasiliense: Organização Mundial da 
Saúde, 2004. Disponível em: <http://http://www.who.int/violence_injury_prevention/ 
violence/world_report/en//>. Acesso em: 18 de Junho de 2015. 

PEREIRA, E. M de A.; ALMEIDA, M. de L. P. de (Orgs.). Universidade 
contemporânea: políticas do processo de Bolonha. Campinas: Mercado de Letras, 
2009.  

PEREIRA, Tânia. Direito da Criança e do Adolescente uma proposta 
interdisciplinar. São Paulo: Renovar, 2008. 

PINHEIRO, Celso de M. Liberdade e coação no direito de Kant. Porto Alegre: 
FFCH Veritas, vol. 52, n. 1, 2007. 

RIBEIRO, Maria Luisa S. História da educação brasileira: A organização escolar. 
15ª ed. Campinas: Autores Associados, 1988. 

ROCHÉ, S. La societé incivile: Qu'est-ce que l'insécurité? Paris: Le Seuil, 1996. 

RONDÔNIA. Governo do Estado. Procedimentos de Escrituração e Inspeção 
Escolar. 6º Ed. Porto Velho: Coordenação de Inspeção Escolar - CIE/SCAGE/GE/ 
SEDUC-RO, 2013. 

ROSA, Maria José Araújo. Violência no ambiente escolar: Refletindo sobre as 
consequências para o processo ensino aprendizagem. Itabaiana: Gepiadde, ano 4, 
vol 8, 2010. 

RUSSO, Andréia R. Uma moderna gestão de pessoas no Poder Judiciário. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Poder Judiciário). Apresentada a Faculdade 
de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 

SANTOS, Ronaldo Lima dos. Teoria das normas coletivas. 2. Ed. São Paulo: LTR, 
2009. 

SILVA NETO, A. P.; RODRIGUES, E. S.; SANTOS, J. B. Guia de Orientações 
Básicas em Legislação Educacional: Procedimentos de Escrituração e Inspeção 
Escolar. Brasília: Ministério da Educação, 2013.  

SPOSITO, M. P. A instituição escolar e violência. Instituto de Estudos Avançados 
da Universidade de São Paulo. Disponível em <http://www.iea.usp.br/publicacoes/ 

http://http/www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
http://http/www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/


92 

 

textos>. Acesso em 01 de Junho de 2015. 

STELKO-PEREIRA, A. C.; WILLIAMS, L. C. A. Reflexões sobre o conceito de 
violência escolar e a busca por uma definição abrangente. Temas em 
Psicologia, v. 18, n. 45-55, 2010. 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mortes Matadas por Arma de Fogo no Brasil: 1979 – 
2003, UNESCO, 2005. 

WERNECK, Viana L; PALÁCIOS, M.; BURGOS, M. A judicialização da política e 
das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

WERNECK, Viana L; PALÁCIOS, M.; BURGOS, M. Corpo e alma da magistratura 
brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 1997. 

WIEVIORKA, M. O novo paradigma da violência. Tempo Social. São Paulo: 
Tempo, n.1, p. 5-41, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

ANEXO 1 - Questionário aplicado ao Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude 

 

1. Como juiz a Vara da Infância e Juventude, tem notado a existência de 

processos que envolvem criança e adolescente no âmbito escolar? 

 

2. Pela sua experiência na vara, qual é a sua percepção em relação aos atos 

infracionais ocorridos no âmbito escolar? Há efetiva atuação do conselho escolar 

nesses casos antes de chegar ao poder judiciário? E da direção da escola? 

 

3. Nesses casos há efetiva atuação do conselho tutelar antes de chegar ao 

judiciário? 

 

4. Há casos em que a escola não consegue resolver o conflito, mas poderia ser 

resolvido na escola? Pode citar? 

 

5. O poder judiciário conta com um sistema de controle ou mesmo 

sistematização de dados que aponta o número de casos que advêm da violência no 

seio escolar? 

 

6. Na sua opinião, o poder judiciário é chamado a resolver questões que não 

precisaria ser levado ao poder judiciário? 

 

7. Considerando que o conselho escolar tem função deliberativa e administrativa 

onde deve orientar as execuções pedagógicas, garantir o cumprimento das normas 

escolares. Em relação aos atos infracionais cometidos por criança ou adolescente ou 

sendo elas vitima, o conselho tem atuado nos processos? 

 

8. Em termos de percentual-por cima-sabe mais ou menos quantos por cento 

dos processos que poderiam ser resolvidos na escola e não foram? 

 

9. Então na sua percepção a escola como um todo precisa de orientação na sua 

atuação? 
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ANEXO 2 - Questionário aplicado a uma Delegada de Polícia da Delegacia da 

Criança e do Adolescente 

 

 

1 - Como Delegada de Polícia, tem notado a existência de processos que envolvem 

criança e adolescente no âmbito escolar? 

 

2 - Pela sua experiência na delegacia, qual é a sua percepção em relação aos atos 

infracionais ocorridos no âmbito escolar? Há efetiva atuação do conselho escolar 

nesses casos antes de chegar ao poder judiciário? E da direção da escola? 

 

3 - Nesses casos há efetiva atuação do conselho tutelar antes de chegar ao 

judiciário? 

 

4 - casos em que a escola não consegue resolver o conflito, mas poderia ser 

resolvido na escola? Pode citar? 

 

5 – A delegacia da criança e do adolescente conta com um sistema de controle ou 

mesmo sistematização de dados que aponta o número de casos que advêm da 

violência no seio escolar? 

 

6 - Na sua opinião, o poder judiciário e a Delegacia são chamados a resolver 

questões que não precisaria ser levado ao poder judiciário e à delegacia? 

 

7 - Considerando que o conselho escolar tem função deliberativa e administrativa 

onde deve orientar as execuções pedagógicas, garantir o cumprimento das normas 

escolares. Em relação aos atos infracionais cometidos por criança ou adolescente ou 

sendo elas vitima, o conselho tem atuado nos processos? 

 

 

 


