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O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A Violência no Ambiente
Escolar” tem como objeto de estudo as diferentes manifestações de atos de
violência ocorridos na escola, sobretudo, no Ensino Fundamental I, onde
ações agressivas expõem gestores, professores e alunos a situações de risco.
Esta pesquisa apresenta desde a exclusão das classes sociais menos
favorecidas, geradoras de um quadro de ações violentas, até o entendimento
dos motivos que levam os alunos a utilizarem a violência para resolução de
problemas do cotidiano. A pesquisa de campo foi realizada por meio de
questionário aberto para os professores sendo elencadas perguntas sobre o
impacto dessa violência no contexto escolar. Aos alunos do quinto ano de
uma Escola da Rede Pública Municipal de Araçatuba-SP, foram feitas
perguntas fechadas para verificar a incidência da violência fora e dentro da
escola. Os estudos concluíram que a maioria dos alunos e professores
presenciou ou foi vítima dessa realidade; que muitas formas de violência
foram elencadas nesse contexto escolar; e que dentro da escola está cada
vez mais crescente esta situação. A possível solução para essas situações
não está na repressão, mas na elaboração coletiva do Projeto Político
Pedagógico, priorizando o processo de ensino-aprendizagem. O
envolvimento das famílias, da comunidade e do poder público, por meio de
campanhas de conscientização, é fundamental, promovendo ampla
discussão e novas ações planejadas. Portanto, entende-se que restabelecer a
ordem no cotidiano escolar torna-se o maior desafio da equipe escolar.
Palavras-chave: Violência escolar. Projeto político pedagógico. Professoraluno-escola.
1

Linha de Pesquisa: Educação, Cultura e Sociedade
Alunas do 5º semestre do curso de Pedagogia da FAC-FEA, 2016.
3
Orientadora -Doutora em Educação pela PUC de São Paulo – Professora no curso
de Pedagogia – FAC-FEA – Araçatuba SP.
96
2

Avesso do Avesso v. 14, n. 14, Edição Especial: I Encontro Regional de Educação, 2016

