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RESUMO 

 

Este texto aborda o quanto a disponibilização do conhecimento da violência 

escolar ajuda a promoção da cultura de paz e a mediação de conflitos nas escolas. Mais 

precisamente, a partir de um levantamento das informações disponíveis na internet dos 

Sistemas de Registro da Violência Escolar de determinados Entes Federativos Brasileiros e de 

suas políticas públicas de combate à violência associadas, refletem em estratégias para 

resolução pacífica de conflitos e em disseminação do conhecimento gerado sobre o tema a 

todos os envolvidos na questão: os jovens alunos, pais, comunidade escolar e de entorno das 

escolas.  

 

Palavras-Chaves: violência escolar, sistema de registro da violência escolar, gestão do 

conhecimento escolar, cultura de paz, mediação de conflitos. 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses how the availability of knowledge of school violence helps 

to promote a culture of peace and conflict mediation in schools. More precisely, from a 

survey on the internet of information available of the Systems Registration School Violence 

of the same Units of Federation and its public policies to combat violence associated, reflect 

on strategies for peaceful conflict resolution and availability of the knowledge generated on 

the subject to all involved parties: the young students, parents, school community and around 

the schools. 

 

Key Words: school violence, registration systems of school violence, school knowledge 

management, culture of peace, conflict mediation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente os problemas relativos à violência tem ganhado cada vez mais 

destaque e tem sido uma preocupação constante para o poder público, exigindo a sua 

intervenção a fim de compreender este fenômeno e buscar alternativas de solução. Mais 

especificamente no que se refere à violência escolar é fundamental fomentar a discussão e 

estimular a reflexão no sentido de desenvolver estratégias inovadoras para lidar com a 

questão.  

Para tanto é extremamente necessário que os gestores públicos obtenham o 

máximo de informações possíveis a respeito, no intuito de mapear a situação das escolas e 

conhecer esta problemática, analisar sua complexidade, e assim formular políticas no sentido 

de promover a resolução pacífica e mediação de conflitos. 

Neste sentido, este artigo se propõe a realizar um levantamento dos principais 

sistemas de registro de violência escolar a partir de informações públicas disponíveis na 

internet, seguindo inclusive o previsto na Lei de Acesso à Informação Pública (BRASIL, 

2011).  Será verificado se o determinado Ente Federativo brasileiro, Estados ou Municípios, 

possui ao menos um sistema específico para este fim e caso o tenha, qual o nível deste 

controle e a que público se destina, e principalmente, quais são os objetivos pretendidos com 

tais instrumentos visando promover a cultura de paz. 

Primeiramente é abordado o referencial teórico que dê suporte ao levantamento, 

explicitando os principais conceitos sobre a violência escolar e cultura de paz, bem como 

ressaltando a importância do envolvimento da comunidade em qualquer solução que vise à 

resolução pacífica dos conflitos. Também são elencados alguns conceitos relacionados à 

Gestão do Conhecimento no sentido de registrar e disseminar o conhecimento advindo com 

estas soluções. 

A partir de então são verificados os Sistemas de Registro da Violência Escolar de 

Entes Federativos Brasileiros que representam todas as regiões do país, a fim de levantar 

como as situações de violência são registradas e disseminadas neste diversos Entes e até que 

ponto faz parte integrante de sua política pública de combate à violência escolar. 

Finalmente são feitas as considerações finais com a intenção de destacar pontos 

comuns das diversas soluções levantadas e propor uma alternativa que os englobe, no intuito 

de promover de uma maneira mais efetiva a disseminação e compartilhamento do 

conhecimento gerado e integrar uma política pública de combate à violência escolar que 
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promova o efetivo envolvimento da comunidade e um maior diálogo entre todos os 

envolvidos neste processo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A escola deixou de ser uma ilha de paz e segurança na sociedade, com o aumento 

nos últimos anos de registros de atos delituosos e incivilidades nas escolas, refletindo muitas 

vezes, as condições sociais em que estão inseridas. Localizadas em meio às regiões violentas, 

espelha as tensões e conflitos dos grupos à sua volta (ABRAMOVAY et alii, 2003). 

Para compreender melhor e explicar o fenômeno das diversas violências 

escolares, segundo Abramovay e Rua (2003) convêm recorrer tanto a aspectos referentes ao 

interior quanto ao exterior das escolas, como características das vítimas e agressores, assim 

como as diversas instituições e ambientes pelos quais os estudantes circulam. 

Segundo Abramovay e Rua (2003) o entorno da escola (rua em frente, cercanias, 

ponto de ônibus e caminho até o ponto de ônibus) constituem o espaço que mais ocorrem 

tipos de violência e a vizinhança é apontada como um dos cinco principais problemas da 

escola. Entre os principais problemas apontados no entorno, destacam-se o acesso a bebidas 

alcoólicas, gangues e traficantes, e segurança e policiamento. 

Tais problemas acabam por interferir nos tipos de violência sofridos pelas escolas, 

destacando-se as chamadas “incivilidades no meio escolar” referenciadas por Dupâquier 

(ABRAMOVAY e RUA, 2003), principalmente no que diz respeito a: 

 Delitos contra objetos e propriedades (quebra de portas e vidros, danificação 

das instalações); 

 Adoção de atitudes que visam provocar medo (poder de armas, posturas 

sexistas); 

 Atos ilícitos, como o porte e consumo de drogas. 

Entre os aspectos externos, também chamados por especialistas de variáveis 

exógenas, devem ser considerados, entre outros: 

 Situações familiares (características sociais das famílias); 

 Espaço social das escolas (o bairro, a sociedade); 

Porém, para analisar e explicar o fenômeno das diversas violências na escola, não 

basta somente verificar as variáveis “extramuros” da escola. É primordial também analisar as 

condições “intramuros”, ou seja, os aspectos do interior das escolas ou variáveis endógenas 
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que podem influenciar a violência. Portanto, não basta somente envolver a comunidade do 

entorno, é necessário também buscar o envolvimento da comunidade escolar, dos professores 

e dos dirigentes escolares. 

Segundo Abramovay e Rua (2003) a maior tendência é destacar os fatores 

externos à escola, o que diminuiria a responsabilidade do sistema escolar, tanto diante do 

próprio fenômeno da violência, quanto do seu combate. E quando se trata do ambiente escolar 

merecem destaques a questão da estrutura física das escolas e da disciplina dos estudantes que 

podem influenciar a violência escolar e em relação aos aspectos internos deve ser levada em 

consideração: 

 Idade, série e nível de escolaridade dos alunos; 

 Regras, disciplina dos projetos pedagógicos e o impacto das punições e do 

sistema de regras internas da escola; 

 Comportamento dos funcionários, professores e dirigentes em relação aos 

alunos. 

Ao sofrer a influência de variáveis tanto externas quanto internas, a 

vulnerabilidade da escola a várias violências, ainda de acordo com Abramovay e Rua (2003), 

aumentaria também sua perda de legitimidade como lugar de produção e transmissão de 

saberes e, por conseguinte, a sua identificação com os jovens alunos. 

Assim sendo, verifica-se que o envolvimento da comunidade do entorno é 

extremamente importante, no que se refere a qualquer estratégia que vise tratar a violência 

escolar, pois este é um problema que tem reflexos em toda comunidade vizinha à escola. 

Nesse sentido, deve-se romper o isolamento institucional da escola e fazer com que esta 

exerça um papel de destaque na articulação da comunidade, despertando nos alunos e na 

comunidade do entorno, um sentimento de pertencimento à escola. Ao aproximar a escola da 

comunidade, permite-se que este espaço seja apropriado, de fato, pelos moradores onde a 

escola está incluída (NOLETO, 2008). 

Da mesma maneira, vale destacar que para o bom resultado de qualquer projeto na 

escola e a disseminação do conhecimento gerado com o mesmo para além de um momento ou 

grupo isolado, é essencial promover o envolvimento de toda a comunidade escolar: dirigentes, 

professores, funcionários e jovens alunos.  

A fim de proporcionar o envolvimento destes atores, de acordo com Debarbieux e 

Blaya (2002), pode-se adotar o trabalho em rede, no intuito de trazer resultados inspiradores, 

uma vez que quando os educadores trabalham dentro da escola juntamente com os pais e os 
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alunos, estes tendem a buscar a ajuda da escola na resolução de seus problemas relacionados à 

violência. 

Isto exposto, em resposta à cultura da violência, sugere-se a resolução pacífica e 

mediação dos conflitos entre os envolvidos na escola, ou seja, a promoção da cultura de paz 

que segundo Milani (2003), é promover as transformações necessárias e fundamentais para 

que a paz seja o princípio governante de todas as relações humanas e sociais. Englobando 

desde a dimensão dos valores, atitudes e estilos de vida até a estrutura econômica e jurídica, 

as relações políticas internacionais e a participação cidadã. 

Ainda de acordo com a Declaração sobre uma Cultura de Paz da Organização das 

Nações Unidas (DECLARAÇÃO, 1999): 

Uma cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e 

estilos de vida baseados: 

a) No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não violência 

por meio da educação, do diálogo e da cooperação;  

b) No pleno respeito aos princípios de soberania, integridade territorial e 

independência política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são, 

essencialmente, de jurisdição interna dos Estados, em conformidade com a Carta das 

Nações Unidas e o direito internacional; 

c) No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais;  

d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos;  

e) Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do 

meio-ambiente para as gerações presente e futura;  

f) No respeito e promoção do direito ao desenvolvimento;  

g) No respeito e fomento à igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e 

homens;  

h) No respeito e fomento ao direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, 

opinião e informação;  

i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, 

solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo e entendimento 

em todos os níveis da sociedade e entre as nações; (art.1º). 

Ao se propor a promoção da cultura de paz, os jovens alunos são ajudados a 

desenvolver outras maneiras de resolver seus conflitos nas escolas, uma vez que estes 

continuam existindo. Somente a sua resolução se faz de uma maneira diferente, de uma forma 

não violenta, pautada no diálogo e na mediação. Além disso, é estimulado o protagonismo 

juvenil e a formação de lideranças positivas que busquem transformar suas próprias realidades 

e da comunidade onde vivem.  

Neste intuito, o poder público deve identificar as oportunidades de captar, tratar e 

disseminar as informações geradas pelas escolas no que se refere à violência escolar a fim de 

incentivar a promoção da cultura de paz e principalmente gerir o conhecimento adquirido. 

Primeiramente os dados sobre a violência devem ser registrados, a fim de que 

estes possam ser transformados em informação útil no intuito e mapear as situações de 
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violência escolar. Neste sentido, os Sistemas de Registro da Violência Escolar se fazem 

extremamente necessários. Porém não basta somente registrar os dados, é preciso transformar 

estas informações em conhecimento para os envolvidos, a fim de que possam tomar as 

devidas ações no intuito de incentivar a resolução pacífica dos conflitos. 

Neste propósito é preciso esclarecer, conforme Santos (2005), que conhecimento 

não é dado e também não se traduz em informação. Segundo Davenport e Prusak (1998), 

dados se configuram como um conjunto de fatos distintos e objetivos, relacionados a eventos, 

que são armazenados pela organização. A informação, por sua vez, tem o objetivo de mudar a 

maneira como o destinatário enxerga determinada situação, fazendo diferença em sua 

perspectiva. Segundo com Probst et alii (2002), o conhecimento baseia-se em dados e 

informações, mas ao contrário deles, está sempre relacionado a pessoas. Ainda na visão de 

Cruz (2002), conhecimento é o entendimento obtido por meio da dedução realizada no 

contato das pessoas com dados e informações que traduzem a essência de qualquer elemento. 

Em suma o conhecimento depende do uso que as pessoas fazem dos dados e informações. 

Assim sendo, de acordo com Terra (2000), é essencial organizar as principais 

políticas, processos e ferramentais gerenciais e tecnológicos à luz de uma melhor 

compreensão dos processos de geração, identificação, validação, disseminação, 

compartilhamento e uso dos conhecimentos estratégicos para gerar valor e benefícios para 

todos os envolvidos na questão da violência escolar: a própria sociedade, os jovens alunos, a 

comunidade escolar e de entorno da escola. 

 

3. SISTEMAS DE REGISTRO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

A fim de coletar informações para o trabalho e ter uma amostra representativa do 

universo dos Entes Federativos brasileiros sobre a questão da violência escolar, procurou-se 

em um primeiro momento, selecionar pelo menos um Estado de cada região do país que 

disponibilizasse informações públicas na web que orientassem a sociedade sobre o sistema de 

registro de violência nas escolas. 

Uma primeira questão observada foi a própria dificuldade de se encontrar estas 

informações. A maioria dos Estados selecionados não possuía informações atualizadas 

públicas disponíveis, podendo provavelmente, sugerir algumas hipóteses a respeito: 

 Não há um sistema informatizado especifico para tratamento dos casos de 

violência escolar; 

 O sistema é de uso interno do órgão e não está disponível para a sociedade; 
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 Há sistema, mas as informações não são atualizadas regularmente. 

Uma vez constatada a dificuldade de obtenção das informações inicialmente 

planejadas, optou-se por expandir o universo de seleção, englobando também municípios que 

por ventura tivessem algum sistema para registro de suas ocorrências escolares, o que levou a 

descoberta de uma prática interessante, o Sistema de Registro de Situações de Violências nas 

Escolas (ROVE) do município de Canoas no Estado do Rio Grande do Sul.   

Após o levantamento da existência de um Sistema de Registro da Violência 

Escolar, em um segundo momento, foi verificado o propósito do sistema em questão, no 

intuito de prevenir situações de violência e promover a cultura de paz e mediação de conflitos, 

ou mesmo se esse sistema faz parte de alguma política publica específica para este fim. 

Neste sentido, foram verificados os Sistemas de Registro da Violência Escolar dos 

seguintes Entes Federativos:  

 

3.1. Estado de Santa Catarina 

 

A violência escolar é uma das principais preocupações da Secretaria Estadual da 

Educação do Estado de Santa Catarina. Em 1990, foi criado um Grupo de Política de 

Prevenção a Violência nas Escolas. A atuação deste grupo, porém, nunca surtiu muito efeito e 

os casos só foram aumentando. Em 2011, porém, o papel do Grupo foi formalizado, passando 

a seguir diretrizes determinadas na linha da educação, prevenção, atenção e atendimento a 

violência nas escolas. 

O propósito do grupo é atuar tanto na assistência aos alunos vítimas de violência, 

física ou psicológica, quanto na prevenção, evitando que essas práticas se concretizem. 

Existem casos que são de competência das escolas, que são resolvidos com a aplicação de 

métodos educativos, outros, porém quando ganha proporções maiores, são encaminhados para 

o atendimento adequado, como o Conselho Tutelar. Este trabalho é desenvolvido nas 30 

gerências regionais da Secretaria, com representantes nas 1300 instituições de ensino do 

Estado. 

Pais e representantes do entorno da escola são convidados a participarem deste 

trabalho no intuito de ampliar a atuação do grupo e inibir casos de violências que nascem nos 

corredores das escolas e muitas vezes são concretizadas fora delas, no retorno, para casa, no 

bairro em que os alunos moram. 
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O Grupo de Política de Prevenção a Violência nas Escolas ainda não tem um 

levantamento oficial dos casos de violência nas escolas, nem realiza a mensuração do 

resultado da sua atuação.  

Recentemente dois casos de violência entre estudantes dentro das escolas: um 

caso em Florianópolis de socos trocados entre alunas de um colégio, e outro em que foi 

arrancado um punhado de cabelo de uma das envolvidas em uma briga em uma escola de 

Joinville, ganharam destaque na mídia e receberam questionamentos da população em relação 

ao trabalho efetuado pelo governo para prevenção de tais situações.  

A fim de apresentar e aproximar o trabalho do grupo e fomentar um maior 

envolvimento da sociedade sobre estas questões, uma página no site da Secretaria da 

Educação está sendo montada com todas as informações do Grupo e com estudos e dados 

sobre a violência nas escolas (DIÁRIO, [2012?]). 

 

3.2. Estado de Pernambuco 

 

Apesar de não ser observado um Sistema de Registro de Ocorrências Escolares no 

Estado de Pernambuco, levantamento realizado pelo governo em 2011, indica que a violência 

nas escolas vem crescendo a cada ano. Durante o ano de 2010, a Secretaria de Defesa Social 

de Pernambuco tomou conhecimento de 70 casos em escolas estaduais e municipais. Só nos 

primeiros seis meses de 2011, foram 83, o que comprova esse crescimento. 

As brigas estão invadindo os colégios. Muitas delas são filmadas pelos próprios 

alunos e vai passando de celular em celular, até cair nas redes sociais da internet. 

Também de acordo com pesquisa realizada pela Secretaria Estadual de Educação 

em 2011, verificou-se que cerca de 200 escolas tem alto índice de violência. A fim de tentar 

reverter esta situação, a Secretaria da Educação implantou aproximadamente 100 Comitês de 

Mediação de Conflitos Escolares, com intuito de desenvolver diversas ações para a mediação 

de conflitos e, principalmente, estabelecer uma cultura de paz nas escolas. Também está 

sendo reforçada a relação da escola com a comunidade, por meio dos programas Escola 

Aberta e Escola Legal (REDE, [2012a?]). 

 

3.3. Estado do Amazonas 

 

O Estado do Amazonas, não dispõe de um sistema específico que registre os casos 

de violência escolar, bem como seja parte integrante de uma política pública que programe 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/05/alunas-do-instituto-estadual-de-educacao-trocam-socos-em-florianopolis-3753409.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/05/menina-se-envolve-em-briga-com-outras-tres-em-escola-de-joinville-e-tem-cabelo-arrancado-3760826.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/05/menina-se-envolve-em-briga-com-outras-tres-em-escola-de-joinville-e-tem-cabelo-arrancado-3760826.html
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ações de natureza educativa, além da prevenção e repressão à violência nas escolas públicas e 

particulares. Existem alguns projetos e iniciativas isoladas, que mesmo se tornando uma 

política pública, atacam somente uma vertente do problema e não são disponibilizadas muitas 

informações a respeito.  

A Polícia Militar desenvolve na rede de ensino do Amazonas, o Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), e mantém um Blog 

(http://proerdamazonas.blogspot.com.br), porém com informações desatualizadas, do projeto 

desenvolvido e dos cursos promovidos para os pais de alunos nas escolas do estado 

(PROERD, [2012?]). 

Na cidade de Manaus há o Programa Galera Nota 10 que surgiu a partir da 

necessidade de busca de soluções criativas para o problema da criminalidade que atingia 

adolescentes e jovens na cidade, ora na condição de vitimas e/ou de agentes agressores.  

Em março de 2002, iniciaram-se as atividades do então Projeto Galera Nota 10, 

sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Segurança Pública – SESEG. Um ano depois 

em 2003, foi instituída a Secretaria de Estado da Juventude, Desportos e Lazer (SEJEL), a 

quem foi delegada a responsabilidade pela execução da ação, que foi transformada em 

Política Pública de Governo com a denominação de Programa Galera Nota 10, sob Decreto nº 

23619 de 01 de Agosto de 2003, pelo governo do Estado. 

O Programa funciona em 05 Núcleos abrangendo áreas periféricas da cidade de 

Manaus e o seu público alvo são adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 29 anos de 

idade (AMAZONAS, [2012?]). 

 

3.4. Estado de São Paulo 

 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE) criou o Sistema de 

Proteção Escolar, institucionalizado pela resolução SE nº 19, de 2010, após um incidente de 

violência, amplamente noticiado, ocorrido na Escola Estadual Amadeu Amaral, no bairro do 

Belenzinho, cidade de São Paulo (PEREIRA; MARRA, 2008). Segundo a página do 

programa no site da SEE, tem como objetivos principais:  

a prevenção de conflitos no ambiente escolar, a integração entre a escola e a rede 

social de garantia dos direitos da criança e do adolescente e a proteção da 

comunidade escolar e do patrimônio público (SÃO PAULO, [2012?]). 

Entre as ponderações do secretário que motivaram sua criação, publicadas no 

Diário Oficial precedendo o texto da resolução, destaca-se: 
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o exercício do direito público subjetivo do aluno à educação deve-se efetivar em 

ambiente escolar democrático, tolerante, pacífico e seguro; [...] as escolas devem 

promover modelos de convivência pacífica e democrática, assim como práticas 

efetivas de resolução de conflitos, com respeito à diversidade e ao pluralismo de 

idéias (SÃO PAULO, 2010). 

O conjunto de ações protetivas e preventivas do Sistema de Proteção Escolar são 

coordenadas e executadas pela Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania (SPEC), que tem 

como principais atribuições:  

 Mapear os fatores de vulnerabilidade e violência a que estão expostas as 

escolas da rede estadual de ensino, seus funcionários e alunos;  

 Oferecer suporte aos gestores da rede estadual de ensino quando confrontados 

com situações de conflito ou violência;  

 Fomentar a articulação entre os diversos agentes, públicos ou não, 

responsáveis pelo sistema de garantia de direitos e de proteção social, para 

que cada um possa otimizar o atendimento e o acompanhamento pelos quais 

respondem e, ao agir de forma integrada, desenvolver ações de maior eficácia 

na proteção dos alunos da rede pública estadual, seus professores e sua 

família;  

 Mapear iniciativas de práticas preventivas e protetivas, avaliando ações e 

projetos pilotos que possam ser multiplicados para a rede estadual de ensino, 

respeitando-se as peculiaridades de cada escola e comunidade.  

A Resolução nº 19/2010 também criou o Professor Mediador Escolar e 

Comunitário (PMEC), principal ator para a operacionalização e efetivação do programa nas 

escolas. Esse professor é o responsável por implementar as ações específicas do Sistema de 

Proteção Escolar nas escolas da rede estadual e tem como atribuições: 

I - adotar práticas de mediação de conflitos e programas de Justiça Restaurativa;  

II - orientar os pais e alunos sobre a importância da família no processo educativo; 

III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto o 

aluno;  

IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de proteção 

social; 

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas 

pelos alunos fora do período letivo;  

VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos (SÃO PAULO, 2010, Art. 

7). 

Também na página do programa no site da SEE, o papel dos PMEC é descrito 

como: 

[..] um professor que tem como objetivo acompanhar o aluno na convivência com os 

outros integrantes dos diversos segmentos escolares e, por meio desse 

acompanhamento, desenvolver um projeto pedagógico que amplie os fatores de 
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proteção próprios àquela comunidade escolar, coibindo eventuais fatores de 

vulnerabilidade e conflitos inerentes a esta convivência (SÃO PAULO, [2012?]). 

Como parte integrante do Sistema de Proteção Escolar, foi lançado em junho de 

2009, o Sistema Eletrônico de Registro de Ocorrências Escolares (ROE) que é uma 

ferramenta on-line para registro de ocorrências de cunho disciplinar e/ou delituoso no âmbito 

da comunidade escolar. O acesso ao ROE é efetuado a partir do site da FDE 

(www.fde.sp.gov.br), no link do Sistema de Proteção Escolar.  

O principal objetivo do ROE é o registro e mapeamento das situações de 

insegurança e indisciplina que afetam as escolas da rede pública estadual. Pretende-se, com o 

sistema, a compreensão do cotidiano das escolas no que se refere à proteção do ambiente 

escolar, dos funcionários, professores, pais e alunos, bem como da comunidade no entorno da 

escola.  

As informações registradas no sistema ROE vão instruir as ações preventivas e 

saneadoras, que poderão ser desenvolvidas pela SEE, por meio da articulação das diversas 

instituições corresponsáveis pela proteção escolar (Polícia, serviços de saúde, Poder 

Judiciário, serviços de proteção à criança e ao adolescente etc.) e/ou por meio do 

desenvolvimento de projetos pedagógicos, sob a liderança dos educadores públicos do Estado 

de São Paulo.  

O sistema ROE é meramente informativo e estritamente confidencial. Os dados 

oriundos dos registros não serão utilizados em detrimento ou em benefício do servidor que 

efetuou o registro e também não prejudicará o aluno ou a escola de origem do registro.  

A partir das informações registradas no sistema ROE, a Supervisão de Proteção 

Escolar e Cidadania (SPEC) desencadeiam ações de suporte, por meio de contato telefônico 

ou em visitas técnicas às escolas, para atuar em conjunto com os PMEC. 

Assim sendo, a partir da atuação de um núcleo de coordenação, o SPEC; com a 

utilização de um Sistema de Registro da Violência Escolar, o ROE; e contando com o apoio 

nas escolas dos PMEC, são baseadas as ações do Sistema de Proteção Escolar e combate à 

violência escolar do estado. 

 

3.5. Estado do Mato Grosso 

 

Será desenvolvido pelo Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, o Projeto Rede 

Digital pela Paz, que pretende ser um Portal do Conhecimento para prevenção da violência 
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escolar no estado, envolvendo os jovens e também a comunidade escolar e de entorno da 

escola. 

Esse projeto, fruto de parceria com a Secretaria de Estado de Educação, vai 

promover ações de prevenção à violência e criminalidade no ambiente escolar por meio de 

site iterativo na internet. A interação entre alunos de diversas escolas e idades acontecerá 

dentro do ambiente virtual, com o qual crianças, adolescentes e jovens estão habituadas em 

seu cotidiano. 

De acordo com os responsáveis pelo projeto, o portal está sendo construído com o 

objetivo de desenvolver uma cultura de paz. O ambiente virtual será base do projeto Rede 

Digital pela Paz e a principal ferramenta utilizada pela Educação e a Polícia Civil para 

prevenir o uso de drogas, bullying, homofobia e outros tipos de violências crescentes, fatos 

estes, tão presentes na rede escolar dos grandes municípios e que já atingem as pequenas 

cidades do País. 

O portal Rede Digital pela Paz (www.rededigitalpelapaz.mt.gov.br) será um 

ambiente para a troca de experiências, denúncias, chats, informação, publicação de artigos, 

sugestões de livros e biografias sobre drogas, violência, sexualidade, direito e deveres, 

oficinas digitais e outras ferramentas de interação, como forma de inserir o publico juvenil na 

discussão de temas de interesse social e que incomodam a sociedade, como os homicídios 

praticados por jovens, tão corriqueiros na atualidade.    

O projeto visa também reduzir a violência nas escolas e no entorno. O ambiente 

virtual será ainda um espaço educativo para os alunos realizarem trabalhos que contribuam 

com a aprendizagem e para o combate à violência e ações de segurança aos problemas 

enfrentados na comunidade escolar. A ideia é que adolescentes e jovens sejam autores no 

processo de prevenção da violência, produzindo objetos de aprendizagem digital, pois 

geralmente as campanhas realizadas para prevenir a violência escolar sempre trazem materiais 

prontos e os alunos são agentes passivos e não absorvem o conteúdo como se fosse algo 

necessário para melhorar o ambiente escolar.  

A aprendizagem é significativa quando há participação efetiva dos sujeitos. 

Assim, esse projeto traz a cultura contemporânea vivenciada pelos jovens, ou seja, a 

cibercultura como meio de promoção da cultura de paz. A fim de ajudar a prevenir a 

violência, alunos da Rede estadual de Educação estarão envolvidos em discussões e trabalhos 

escolares por meio de oficinas digitais nas escolas, para elaboração de games, vídeos e gibis 

interativos, sob a supervisão de professores e instrutores do projeto.  
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A temática será escolhida na escola de acordo com as palestras desenvolvidas, 

relacionadas a todo tipo de violência (física e psicológica). Os melhores trabalhos serão 

premiados e publicados no site, impressos como gibis no final de cada ano e distribuídos para 

todas as Escolas do Estado. (REDE, [2012b?]). 

   

3.6. Município de Canoas - RS 

 

O Sistema de Registro de Situações de Violências nas Escolas de Canoas/RS 

(ROVE) foi desenvolvido pelo Observatório de Segurança Pública, por meio de uma parceria 

do Município com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 

Essa importante ferramenta de gestão está inserido na política municipal de 

prevenção às violências nas escolas do município, e sua construção contou com a participação 

da comunidade escolar e da Guarda Municipal.  

A partir da premissa de que as dificuldades de acesso às informações a respeito de 

situações de violências nas escolas constituem um grande obstáculo à proposição de ações e 

medidas preventivas, o ROVE oferece, segundo Eduardo Pazinato, secretário municipal de 

segurança pública de Canoas, às escolas de Educação Fundamental de Canoas e aos 

profissionais da Guarda Municipal, que atuam na Ronda Escolar, uma “porta de entrada” 

única de informações a respeito do assunto, com potencial para medir quantitativa e 

qualitativamente as características das violências em cada escola e no seu entorno. 

O sistema está hospedado no site da Prefeitura Municipal de Canoas 

(http://www.canoas.rs.gov.br), onde há um link de acesso aos servidores autorizados. Cada 

escola possui uma senha de uso restrito e os registros preenchidos alimentam uma base de 

dados que está disponível em módulo web.  

Aos profissionais do Observatório cabe a análise e a produção de relatórios com 

base nas informações registradas por escola. Estas, podem ainda consultar on-line um 

relatório descritivo de sua escola, com freqüências simples e cruzamentos. 

O objetivo desse Sistema de Registro é reunir o maior número possível de 

informações sobre as violências nas escolas para que se possa monitorar os processos e 

entender os agenciamentos das violências em cada unidade de Educação Fundamental da rede 

municipal a fim de qualificar tanto o planejamento quanto as intervenções da política 

municipal de segurança. 
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Assim sendo, ainda segundo Eduardo Pazinato, o ROVE busca qualificar e 

melhorar a política municipal de prevenção às violências nas escolas de Canoas, por meio de 

diagnósticos e estudos técnicos, sistematizados e analisados pelo Observatório de Segurança 

Pública, que possam verificar as várias dimensões dos fatores geradores das violências 

(agenciamentos), tanto aqueles relacionados aos aspectos político-institucionais (integração 

entre as agências, com a comunidade e a participação popular) quanto aos socioculturais 

(sociabilidades, construção social dos jovens, identidades e reconhecimento). 

Nesse sentido, o ROVE torna-se, cada vez mais, um importante instrumento de 

gestão do conhecimento na área da segurança voltada a melhor dimensionar os problemas 

relacionados à temática das violências nas escolas e no seu entorno e, ao mesmo tempo, a 

potencializar a construção de soluções concretas para garantir a “proteção integral dos 

direitos”, tipicamente das juventudes (FÓRUM, [2012?]). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe ressaltar que a violência escolar é um fenômeno complexo que exige uma 

abordagem intersetorial e pluricausal na formulação de políticas públicas, que tenham como 

objetivo a superação da violência. Durante muito tempo, a violência foi considerada problema 

somente das áreas social e jurídica, o que reflete, inclusive, as iniciativas das áreas estudadas, 

ora de responsabilidade da Secretaria de Segurança, ora da Secretaria da Educação. 

Tal divisão de reponsabilidades leva, algumas vezes, à associação equivocada 

entre os Sistemas de Registros da Violência Escolar dos Entes Federativos e os boletins de 

ocorrência policial (BOs); e também ao entendimento de que reportar casos nestes sistemas, 

significa expor problemas que a escola deve ser capaz de resolver internamente e, portanto, 

levar à exposição externa de um problema interno identificado pela escola. 

Porém, essa realidade vem sendo alterada e cada vez mais tem prevalecido a 

importância de olhar para violência com um foco multidisciplinar, envolvendo todos os 

setores da sociedade na intervenção das situações de violência. Mais do que reportar situações 

violentas, é essencial também que se trabalhe a questão da prevenção, ou seja, agir antes que 

os fatos realmente aconteçam e com condições de mudar a realidade local das escolas. 

A partir da análise dos Sistemas de Registro da Violência Escolar e das soluções 

propostas para lidar com a questão da violência escolar dos entes pesquisados, constatou-se 

que estes sistemas podem ser o primeiro passo, mas não o único no sentido de promover a 

cultura da paz e a mediação de conflitos. 
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Esses sistemas são importantes no intuito de se mensurar quantitativa e 

qualitativamente as características das violências em cada escola e no seu entorno, e partir daí 

orientar as ações a serem desenvolvidas. Porém, é primordial que este conhecimento gerado 

se reverta em prol da participação da comunidade escolar e de entorno das escolas e, 

principalmente, envolva os jovens, que é o público mais afetado pela violência, tanto como 

agente, quanto como alvo de ações violentas. 

Neste sentido, é essencial que estes sistemas sejam parte de algo maior, integrante 

de uma política pública de combate à violência, integrando em rede todos os envolvidos e 

incentivando principalmente à participação desses jovens, por meio da disponibilização desse 

conhecimento de uma forma e linguagens atrativas a este público e de fácil acesso a todas as 

partes interessadas. 

Diante disto, levando-se em conta estas características e também as principais 

necessidades de informação e conhecimento verificadas em relação à violência escolar dos 

entes estudados, sugere-se para tratar essa questão, a adoção, na medida do possível, de um 

Portal do Conhecimento da Violência Escolar (Portal do Conhecimento) conforme Figura 1, 

Figura 1 – Portal do Conhecimento da Violência Escolar.  

Fonte: elaboração própria. 
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nos moldes da solução a ser desenvolvida pelo Estado de Mato Grosso descrita anteriormente. 

O Portal do Conhecimento poderá servir não só como ferramenta para registro das 

situações de violência das escolas, mas também como instrumento para subsidiar o 

acompanhamento e monitoramento dessas ocorrências. Possibilitará também a troca de 

experiências entre todos os envolvidos e principalmente permitirá a disponibilização das boas 

práticas e lições aprendidas para o combate à violência das diversas escolas, no sentido de 

incentivar, sobretudo, a prevenção de atos violentos e a promoção da cultura de paz. 

O portal deverá ser o ponto central de acesso web às informações e conteúdos 

sobre violência escolar e a principal ferramenta que dê suporte a todas as ações da política 

pública de prevenção à violência escolar do ente federativo. Poderá promover uma maior 

integração dos envolvidos na questão, por meio da disponibilização de ferramentas de 

colaboração específicas para este fim e da previsão de áreas e conteúdos para livre acesso dos 

jovens, comunidade externa e escolar. O conteúdo disponibilizado poderá ainda fazer uso de 

linguagem atrativa ao jovem, por meio da utilização de ferramentas como youtube e a 

conseqüente disponibilização de vídeos temáticos no portal, bem como facebook e twitter, 

fazendo-se um link no portal com as redes sociais, e abrindo assim o espectro de atuação, 

inclusive para fora do entorno da comunidade escolar.  

Assim sendo, com a disponibilização de uma ferramenta que dissemine o 

conhecimento gerado sobre a violência das escolas, que possibilite uma maior participação e 

colaboração entre todos os envolvidos, e seja apoiada por uma política pública de combate à 

violência escolar; maximizará as chances de que a escola, a sociedade e o poder público 

possam ser protagonistas de medidas, ações e projetos de prevenção da violência e promoção 

da cultura de paz, e assim alterar uma realidade pré-concebida de vulnerabilidade no sentido 

de permitir a concepção de um novo paradigma comportamental que tem como pressuposto a 

não violência e a cooperação como regra. 
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