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364 "VIOLÊNCIA NO MEIO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO". Gabriele Mussatto 
Paim, Michele da Rocha Starosta, Patrícia Krieger Grossi  (orient.) (PUCRS). 
Esta pesquisa consiste numa parceria entre a 3a Vara do Juizado Regional da Infância e da Juventude, a 

Faculdade de Serviço Social da PUCRS, e outras instituições da rede de atendimento à criança e o adolescente. O 
objetivo geral da pesquisa é monitorar e avaliar o processo de capacitação de professores da rede estadual de ensino 
de POA em resolução não violenta de conflitos. A metodologia para o projeto consiste na primeira etapa de uma 
realização de um diagnóstico situacional das escolas participantes situadas na Micro-Região 5 de POA, através de 
visitas a campo, uso da observação participante, entrevistas semi-estruturadas com professores, serviço de apoio e 
representantes do corpo diretivo das escolas, realização de grupos focais com alunos. A segunda etapa consiste na 
realização de oficinas de formação de mediadores de conflitos, monitoramento do processo de capacitação, e 
instrumentos para a avaliação do processo. Os dados irão ser categorizados e analisados com base em Bardin (1977) 
e articulados com os referenciais teóricos da educação para a paz e direitos humanos. A primeira etapa do projeto foi 
concluída e através dos resultados preliminares, obtidos a partir de uma enquete realizada junto a educadores de 24 
escolas, foi possível identificar as diferentes expressões de violência nas escolas e no entorno social, tais como: 
agressões físicas entre colegas e vandalismo. Os resultados preliminares contribuíram para um mapeamento das 
diferentes expressões de violência nas escolas e para fornecer subsídios para o enfrentamento e a prevenção das 
mesmas, visando o fortalecimento da comunidade escolar e uma melhor articulação da rede de atenção à infância e 
juventude. Reafirmou-se a importância de uma educação para a paz e direitos humanos voltada para os princípios de 
solidariedade, justiça social, igualdade, respeito às diferenças, tolerância, participação e diálogo. (PIBIC). 

 
 


