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Orientadora: Giselle Floriano Coelho 
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RESUMO:  O presente trabalho pretende analisar o processo de gestão de conflito            

escolar em uma escola do Estado de Santa Catarina, na qual os índices de registros               

em livros de ocorrência são bastante elevados. O objetivo deste trabalho é fornecer             

novas propostas para melhoria do ambiente escolar, por meio de um processo de             

mediação eficiente nos conflitos escolares. Para isso, é necessário o          

reconhecimento do perfil dos relacionamentos interpessoais ocorridos na escola,         

tendo por base os relatos dos registros de enfrentamentos postos no livro de             

ocorrências escolar. Utilizamos o método de análise documental e também a revisão            

bibliográfica na busca das informações para o desenvolvimento do efetivo estudo.           

Diante das análises foi constatado que os registros não oferecem subsídios para os             

processos de análise e mediação dos conflitos. Frente a isso serão propostas            

algumas ações que visam sistematizar os registros de ocorrências através de um            

formulário específico que viabilize informações suficientes para a mediação.   

 

Palavras-chave:  clima escolar; conflito escolar; mediação. 

 
1 INTRODUÇÃO 

  
O processo de gestão da Educação Brasileira passa por um momento de            

reflexões mediante o aumento da demanda de tensões nos relacionamentos          

intraescolares. Para que a gestão aconteça de forma mais eficiente há a            

necessidade de conhecer mais a fundo o ambiente onde acontecem as relações            

pessoais e os motivos pelos quais resultam em tensões. Assim, essa pesquisa            

propõe-se a problematizar e discutir como acontece a gestão dos conflitos no            

ambiente escolar de uma escola de Santa Catarina, onde foram observados muitos            

registros  no seu livro de ocorrências. 
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Diante da proposta inicial, é importante compreender o significado de conflito.           

Álvaro Chrispino define conflito como "toda opinião divergente ou maneira diferente           

de ver ou interpretar algum acontecimento" (CHRISPINO 2007, p. 15). Outra           

definição que está atrelada às de conflito e agravantes no decorrer do estudo será a               

de Clima Escolar, que, conforme Candian e Rezende (2013, p. 29) “é o conjunto de               

características sociais, psicológicas e culturais de uma determinada escola”, ou seja,           

características que envolvem os perfis pessoais, institucionais, funcionais e culturais          

que interagem no dia-a-dia do contexto escolar e que podem ser percebidos de             

forma irregular por causarem o desequilíbrio nas relações interpessoais entre os           

diversos sujeitos escolares, motivando atitudes impensadas que resultam em         

violência. 

É importante entendermos que as escolas são determinadas a atender um           

público culturalmente diversificado, sendo responsáveis pela manutenção de um         

clima escolar favorável ao aprendizado de todos mediante intervenção eficiente para           

mediação dos inúmeros conflitos ali ocorridos.  

Na escola o livro de ocorrências é utilizado quando qualquer membro da            

comunidade escolar apresenta comportamentos considerados inadequados ou       

indisciplinados para com a administração, sendo ali relatado o fato ocorrido, a            

identificação da pessoa, as medidas que foram tomada e a assinatura no livro.             

Quando se trata de discentes menores de idade os pais ou responsáveis devem             

comparecer, tomar ciência e assinar o referido livro. 

Os conflitos e a violência nesta escola estão mais presentes no dia-a-dia            

dos relacionamentos interpessoais, afetando consecutivamente o clima escolar        

desse ambiente. O livro de registro de ocorrências funciona como instrumento           

pedagógico e de gestão, que além de registrar infrações disciplinares e advertências            

escritas, também contém relatos do gestor ou funcionários que muitas vezes           

buscam se respaldar de inocência em caso de acusações indevidas ou investigação            

de processo administrativo. No entanto, essas informações acabam sendo únicas          

para o processo de análise dos conflitos existentes na escola. 

Baseado nas análises do conteúdo dos registros, tentou-se responder ao          

questionamento central da pesquisa: "Quais as causas do aumento do número de            

registros em livro de ocorrências no primeiro semestre de 2018?" 
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A resposta a esse questionamento deve ser obtida mediante algumas etapas           

desta pesquisa, a qual propõe inicialmente uma revisão bibliográfica com autores           

que tratam da temática da gestão e clima escolar. Posteriormente apresentamos           

dados da escola em estudo e tratamos da metodologia a ser utilizada para             

realização da pesquisa e os principais instrumentos utilizados na coleta de dados.            

Em seguida, será feita a análise desses dados em diálogo com a teoria e a realidade                

observada. Finalmente, a descrição das evidências constatadas será apresentada         

como subsídio para propor algumas ações de melhoria. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Definição de conflito 

 
O conflito é inerente a vida de cada indivíduo e faz parte da natureza humana.               

Dos vários significados atribuídos a ele, estão sempre relacionados à ideia de            

desavença. De acordo com Ferreira, 1996, p. 363, conflito vem do latim  conflictu             

(embate dos que lutam), é um desentender entre partes, um desacordo, desavença,            

colisão, choque e uma oposição de forças, podendo ser resultado de situações em             

que os sujeitos sociais estão motivados a se ocuparem com atividades que os             

coloquem em destaque ou que possuam um alto grau de complexidade e            

responsabilidade. Visto desta maneira, frequentemente há atritos entre gerentes de          

departamentos diferentes em função da sequência das operações nas empresas          

(MARTINELLI e ALMEIDA, 2011). Costa e Martins (2011) definem conflito como a            

manifestação de incompatibilidade, desacordo ou dissonância entre pessoas, grupos         

ou organizações. Segundo Sales et al (2007), conflitos são discordâncias causadas           

por ideias, valores e sentimentos diferentes. 

Por outro lado, Kanaane (1999) afirma  
 
que as organizações têm uma influência acentuada no estado mental e           
emocional dos indivíduos e que podem agir tanto como um agente           
enriquecedor para as pessoas que nela convivem, quanto como um agente           
propiciador de um ambiente hostil, passível de conflitos e         
desentendimentos, que estão diretamente ligados à qualidade de vida do          
indivíduo, pois envolve o satisfazer de suas necessidades, afetando suas          
atitudes pessoais e comportamentais, a criatividade, a vontade de inovar ou           
aceitar mudanças (1977 apud HACKMAN e SUTTLE; KANAANE, 1999, p.          
83 ). 
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No entanto para esta pesquisa utilizamos um termo mais amplo proposto por            

Álvaro Chrispino (2007, p. 15), segundo o qual: "Conflito é toda opinião divergente             

ou maneira diferente de ver ou interpretar algum acontecimento". Essa definição soa            

menos negativa que desavença, visto que opiniões ou interpretações podem ser           

discutidas e principalmente, alteradas a partir do consenso. 

Existe ainda um prejulgamento em relação ao termo conflito, que o classifica            

como fator negativo nos relacionamentos e isso advém das investidas históricas           

para manutenção do domínio das classes sociais. No entanto, a ideia é ultrapassada             

como podemos constatar no meio social em que vivemos, pois se isso prevalecesse             

seríamos apenas escravos dos anseios e perspectivas de algumas pessoas. O           

conflito, na verdade, é uma iniciativa pela busca da melhoria coletiva, que pode ser              

aproveitada em função do crescimento de uma sociedade ou, pelo contrário, ser o             

motivador do caos. Nascimento e Kassem Sayed (2002, p. 47) descrevem isso em             

seus estudos  “o conflito é fonte de ideias novas, podendo levar a discussões abertas              

sobre determinados assuntos, o que se revela positivo, pois permite a expressão e             

exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores ” . Ainda afirma que 

 

 É possível pensar inúmeras alternativas para indivíduos e grupos lidarem           
com os conflitos. Estes podem ser ignorados ou abafados, ou sanados e            
transformados num elemento auxiliar na evolução de uma sociedade ou          
organização. (NASCIMENTO; SAYED 2002, p.47). 

 

Dessa forma, percebemos que a problemática dos conflitos está relacionada          

ao modo como eles são mediados, ou mesmo, se estas mediações ocorrem. Os             

relacionamentos entre grupos sociais ou socioculturais diferentes expõem o         

contraste de ideias que não chegam a ser discutidos, resultando em agressividade            

ou recusa passiva de um dos interesses. Consecutivamente, o conhecimento a ser            

obtido no processo de discussão e diálogo torna-se, com essas atitudes,           

completamente obsoleto. 

Álvaro Chrispino (2007), acrescenta ainda no artigo da revista “Ensaio:          

Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de mediação”,            

o seguinte complemento ao conceito de conflito: "o conflito, pois, é parte integrante             

da vida e da atividade social, quer contemporânea, quer antiga" (p.16). Nesta            
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perspectiva, mais uma vez buscamos justificar a necessidade dos conflitos no           

contexto dos relacionamentos sociais, principalmente como forma de reconhecer e          

valorizar as diferenças, os interesses, os anseios e os pontos de vista entre duas              

partes distintas onde as convicções defendidas por uma parte são questionadas           

diante de outras diferentes. No entanto, esse reconhecimento do outro só irá ocorrer             

quando houver uma mediação eficiente que proporcione um diálogo interativo entre           

as duas ou mais formas de interpretação ou percepção de valores. 

A incapacidade de perceber e identificar as circunstâncias que levam aos           

conflitos ou do que está por trás deles torna mais difícil a convivência e a mediação.                

Os casos de violência resultantes dos processos conflituosos é a sinalização           

evidente que são necessárias medidas de intervenção, assim como a confirmação           

de que não fomos perspicazes o suficiente para intervir nas divergências           

previamente ocorridas. As intervenções, muitas vezes, praticadas diante de uma          

situação conflituosa de violência, apresentam um aspecto coercitivo, o que pode           

inibir momentaneamente as agressividades, mas que não garante o consenso entre           

as partes, ocasionando posteriormente, reincidências pelo problema mal resolvido. 

Os atos de violência, agravante de conflitos sem a devida mediação, acabam            

por se tornar corriqueiros, imediatos e ineficientes. Isso garante que, por muitas            

vezes e em tempo curto, há aceitação, mesmo que a força, de uma das ideias. No                

entanto, a coerção também influencia diversas formas de contestação, que podem           

se apresentar com atitudes expressivas de violência. Nesse sentido, a violência           

varia de intensidade, recebendo classificações que identificam exatamente esses         

níveis de intensidade. 

Com a finalidade de se entender melhor as diferentes categorias de conflitos,            

apresentaremos o Quadro 01 (abaixo) com a proposta de Cristopher Moore (1988),            

citado no texto de Álvaro Chrispino, que classifica de forma diferenciada os conflitos             

de relacionamento, classificando-os mediante a causa que o originou.  

 

Quadro 1- Tipos de conflito 
  
 

TIPOS DE CONFLITO                         CAUSA DOS CONFLITOS 
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    Estruturais Padrões destrutivos de comportamento ou interação; controle, posse        
ou distribuição desigual de recursos; poder e autoridade desiguais;         
fatores geográficos, físicos ou ambientais que impeçam a        
cooperação; pressões de tempo. 

De valor Critérios diferentes para avaliar ideias ou comportamentos; objetivos        
exclusivos intrinsecamente valiosos; modos de vida, ideologia ou        
religião diferente. 

De relacionamento Emoções fortes; percepções equivocadas ou  
estereótipos; comunicação inadequada ou deficiente; comportamento      
negativo – repetitivo. 

De interesse Competição percebida ou real sobre interesses fundamentais       
(conteúdo); interesses   quanto a procedimentos; interesses   
psicológicos. 

Quanto aos dados Falta de informação; informação errada; pontos de vista diferentes         
sobre o que é importante; interpretações diferentes dos dados;         
procedimentos de avaliação diferentes. 

Fonte: (1988 apud MOORE; CHRISPINO, 2007, p.18) 

 

Observando a análise da classificação dos conflitos de relacionamento         

propostos pelo autor, verifica-se que as circunstâncias nas quais o universo das            

causas foi constituído pode se adequar, gradativamente, para que as divergências           

sejam compreendidas e assimiladas da melhor forma pelas duas partes. 

Os conflitos escolares e suas variações mais agressivas também são          

categorizados pelo autor Joaquin Rodriguez Nebot (2000), conforme o quadro          

abaixo: 

 

Quadro 2- Tipos de conflitos escolares 

 
 

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 

  

  

  

 Organizacionais 

São aqueles se produzem a partir da divisão de trabalho e do            
desenho hierárquico da instituição, que gera a rotina de tarefas e de            
funções (direção, técnico administrativos, professores, alunos, etc). 

Relativas à salário e as formas como o dinheiro se distribui no            
coletivo, afetando a qualidade de vida dos 
funcionários e docentes, etc. 

Que identificam se são públicas ou privadas. 
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  Culturais 

São aqueles que emanam de redes sociais de diferentes atores          
onde está situada a escola. Rompem-se as concepções rígidas dos          
muros da escola, ampliando-se as fronteiras (por exemplo, os         
bairros e suas características, as organizações sociais do bairro, as          
condições econômicas de seus habitantes,etc). 

 Atores São aqueles que denominamos “pessoais” e que devem ser         
distinguidos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Pedagógicos 

São aqueles que derivam do desenho estratégico da formação e          
dos dispositivos de controle de qualidade e das formas de ensinar,           
seus ajustes ao currículo acadêmico e suas formas de produção          
(por exemplo, não é a mesma coisa ensinar matemática que          
literatura, e ambas possuem procedimentos similares, mas       
diferentes; a organização dos horários de das turmas e dos          
professores; as avaliações, etc). 

1. em grupos e subgrupos, que ocorrem em qualquer âmbito          
(turma, corpo docente, direção etc). 

2. familiares, donde derivam as ações que caracterizam a dinâmica          
familiar que afeta diretamente a pessoa, podendo produzir o         
fenômeno de afastamento familiar que acarreta o “depósito” do         
aluno na escola. 

3. individuais, que são aqueles onde a “patologia” toma um membro           
da organização escolar. Neste caso, há sempre o risco da          
estigmatização do membro da comunidade que é o causador do          
conflito. 

Fonte: (2000 apud NEBOT; CHRISPINO 2007, p. 21) 

 

Os tipos de conflitos escolares sistematizados por Nebot (2000) e utilizados           

por Chrispino (2007) apontam para as principais fontes de origem são específicos            

do ambiente social ao qual são característicos. A partir dessa classificação           

pretendemos no decorrer da pesquisa, analisar cada registro de ocorrência com o            

objetivo de reconhecer as maiores incidências, e por meio delas propor formas            

inovadoras para mediação. 

Até aqui abordamos sobre conflitos, mas como nossa pesquisa está          

relacionada com o cotidiano escolar, será abordado a seguir sobre conflitos no            

cotidiano escolar.  

 
2.2 O conflito no contexto escolar 

 
Um dos grandes motivadores à ocorrência de conflitos é a desigualdade           

social observada nos padrões de convívio humano, pois, apesar de as bases legais             
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previrem igualdade de condições de vida para todos os cidadãos brasileiros, as            

políticas públicas não conseguem atender essas demandas.  

Frente a esta incoerência, as discriminações e preconceitos se acentuam por           

meio dos grupos, os quais se constituem por afinidades e buscam impor suas ideias              

diante de outros grupos. Devido a isto, o ambiente de convivência pode se tornar              

hostil e os relacionamentos fragilizados, resultando em uma guerra de imposições           

muitas vezes insensatas. 

Dentre os serviços públicos para a promoção da igualdade social, inclui-se a            

oferta da educação, que deve ser mantida em parceria com família, o estado e a               

sociedade, pois é constitucionalmente reconhecida e amparada como Direito Social. 

Nesta perspectiva, a escola torna-se o principal local onde devem acontecer           

os processos de aprendizagem, devido ao universo social diversificado que a           

constitui. A diversidade de alunos presentes nas escolas tende a aumentar o            

número de conflitos a serem mediados, e a escola precisa estar preparada para             

exercer essa competência de mediadora.  

Com esta visão, a escola tenta, ainda que tardiamente, se adequar às            

exigências dos perfis da nova demanda. Álvaro Chrispino (2007) dialoga com esse            

cenário da seguinte maneira: 
antes, em passado remoto, a escola era procurada por um tipo padrão de             
aluno, com expectativas padrões, com passados semelhantes, com sonhos         
e limites aproximados. [...] Com a massificação, trouxemos para o mesmo           
espaço alunos com diferentes vivências, com diferentes expectativas, com         
diferentes sonhos, com diferentes valores, com diferentes culturas e com          
diferentes hábitos [...], mas a escola permaneceu a mesma. Parece óbvio           
que este conjunto de diferenças é causador de conflitos que, quando não            
trabalhados, provocam uma manifestação violenta. (CHRISPINO, 2007, p.        
16). 

  

A hierarquia organizacional também faz parte das barreiras que dificultam os           

relacionamentos nas instituições, e a construção de um espaço democrático é           

imprescindível para o diálogo consensual. Marcelo Burgos (2012) trata desse          

obstáculo político: 
Ora, como é que a escola vai formar ou desenvolver ou fomentar a cultura              
democrática se ela própria é uma estrutura, digamos, hierarquizada e, ao           
mesmo tempo, muito individualizada? E se os vetores mais modernizadores          
da escola vêm, em geral, do Estado, dos vértices das secretarias e não da              
sociedade – a nossa sociedade é muito pouco ligada na discussão da            
escola – [...] Então, a nossa escola é muito pouco preparada para, de fato,              
fomentar cultura democrática (BURGOS, 2012, p. 184). 
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Além dos obstáculos já apresentados, é importante enfatizar os impasses nas           

proposições Legais, como a que trata o Título II da Lei de Diretrizes e Bases da                

Educação Nacional (LDB) 9.394/96 dos Princípios e fins da Educação Nacional, em            

seu inciso VIII do artigo 3º que estabelece: "o ensino deve ser ministrado com base               

no Princípio da Gestão Democrática do ensino público". Em regra geral, a gestão             

democrática deveria acontecer ou ser motivada a acontecer em todos os segmentos            

educacionais para que os mesmos possuam autonomia, no entanto a afirmativa de            

Burgos acima citado, esclarece muito bem a situação atual de submissão           

hierárquica das instituições escolares. 

Muitas vezes as atitudes impositivas da escola e a própria repressão às            

formas de expressão dos alunos pouco são discutidas, muito menos a necessidade            

de repensar as interpretações de atitudes, visto que a escola atende a um público              

socioculturalmente diferenciado. 

Essas reflexões revelam a necessidade de repensar os sistemas escolares          

brasileiros de modo que as escolas promovam um ambiente adequado ao           

aprendizado e que atenda ao novo perfil social remanescente após o processo de             

universalização da educação. 

Até o presente momento tratamos acerca de conflito escolar, mas para           

compreender melhor o caso em estudo é importante também abordar sobre o clima             

escolar, pois ele é fundamental para um ambiente menos conflituoso. 

 
2.3 Clima escolar 

 
As escolas brasileiras têm investido nos últimos anos, recursos dos          

programas do governo federal na tentativa de promover um ambiente escolar           

agradável e facilitador da aprendizagem. Políticas públicas de investimento em          

tecnologia, materiais didáticos, formação de professores, pedagogos e gestores têm          

sido implantadas no sistema educacional, mas mesmo assim, os atores escolares           

continuam em grande parte, pouco motivados a permanecer na escola. O aumento            

do tempo de permanência do aluno na escola, proposto como política para            

educação em tempo integral através do Programa Mais Educação e Ensino Médio            
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Inovador, só revela a indiferença dos sujeitos escolares ao ambiente que ora lhe é              

disponibilizado. Os professores que outrora atendiam um público mais passivo às           

normas da escola, hoje se sentem constrangidos em perceber que suas           

metodologias parecem não alcançar bons resultados. 

Os alunos, por outro lado, trazem hoje em sua bagagem cultural a            

necessidade de serem ouvidos e compreendidos, acabam por ser submetidos à           

normas disciplinares, que muitas das vezes questionam sua própria identidade          

social gerando uma série de conflitos com a própria administração escolar. Neste            

ambiente opressor, impositivo e muitas vezes constrangedor, se constroem os          

relacionamentos interpessoais da escola, refletindo um clima escolar hostil que ao           

invés de aproximar, afasta as pessoas. 

Esse conjunto de condições, oferecidas aos diversos atores escolares e a           

todos os envolvidos no processo, pode ser considerado de maneira geral como            

Clima Escolar. A partir de diversos enfoques, Candian e Rezende (2013) propõem            

um conceito mais abrangente sobre Clima Escolar: 
 
[...] é definido como sendo um  conjunto de características sociais,          
psicológicas e culturais de uma determinada escola . Esse conjunto de          
características é constituído por fatores estruturais, pessoais e funcionais         
(organizativos), os quais interagem entre si em um processo dinâmico que           
confere à escola uma espécie de  estilo  ou  ambiente  próprio; este, por sua             
vez, influencia a forma pela qual a escola desenvolve seus processos           
educativos (CANDIAN e REZENDE, 2013, p. 29). 
  

Diante do segmento ideológico proposto pelos autores, percebemos que o          

clima escolar não possui um formato único ou mesmo um modelo estrutural a ser              

seguido, visto que os perfis de cada instituição variam de acordo com os "fatores              

estruturais" e as percepções a seu respeito. Diante disso, MARJORIBANKS (1980           

apud CANDIAN e REZENDE, 2013) propõe uma classificação para contextos          

presentes no clima escolar. Organizamos em forma de quadro os quatro grandes            

grupos de contextos a serem observados no Clima Escolar: 

 

 

Quadro 3- Contextos a serem observados no clima escolar 
 
  



12/12/2018 Documento sem nome - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1US_p96iclwQJF_Cxx-SBlOIlpl7s6g4x4ElRUR15WBw/edit 11/23

11 

GRUPOS DE 
CONTEXTOS 

CARACTERÍSTICAS 

  
  

Contexto Imaginativo 

Envolve a percepção, especificamente por parte dos alunos, do         
ambiente escolar como incentivador da criatividade e da imaginação,         
onde eles se sentem estimulados a compreender e experimentar o          
mundo a partir de suas próprias percepções e concepções, ou se, ao            
contrário, ele se constitui como um ambiente rígido, tradicional e sem           
inovações. 

  
Contexto Instrucional 

Envolve as percepções dos alunos acerca da orientação acadêmica         
no contexto da instrução do ensino; ou seja, acerca de como os            
alunos percebem o interesse (ou o desinteresse) dos professores         
pela aprendizagem; ou se o ambiente é propício para atingir os           
objetivos educativos e adquirir habilidades. 

  
  

Contexto Inter-relacional 

Envolve a percepção da qualidade e da frequência com que as           
relações são estabelecidas no ambiente escolar, assim como a         
percepção acerca da preocupação, no nível do aluno, que os          
professores e diretores têm, diante de seus problemas e dificuldades;          
ou seja, diz respeito ao contexto de qualidade interpessoal de          
confiança e bem-estar entre os agentes. 

  
Contexto Normativo 

(Regulatório) 

Envolve as percepções sobre a severidade com que se desenvolvem          
as relações de autoridade no interior da escola, assim como as           
percepções acerca do nível de participação dos agentes no         
estabelecimento das regras que coordenarão suas ações, além do         
grau de respeito pelo cumprimento de tais regras. 

Quadro informativo e estruturado com base nas propostas de MARJORIBANKS (1980 apud            
CANDIAN e REZENDE, 2013) 

 

  

O referido quadro dispõe de informações indispensáveis à análise do clima            

escolar a partir de quatro grupos contextuais diversificados. Assim, as          

características observadas na referida escola ao longo da pesquisa, atribuirão          

basicamente uma qualificação ao Clima Escolar a ser analisado. Vale ressaltar aqui,            

que estas características contextuais não determinam um Clima Escolar bom ou           

ruim, mas orientam principalmente nas ações a serem propostas para melhoria das            

deficiências e excessos verificados. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A metodologia, entendida como conjunto de etapas necessárias para a          

realização de uma investigação científica define o percurso do estudo. As fases de             

planejamento para investigação, de procedimentos a serem realizados, de coleta e           
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análise dos resultados e das conclusões obtidas ao final de todo processo            

investigativo norteiam o andamento da pesquisa e precisam ser executados da           

forma mais transparente e fidedigna possível. 

A proposta de estudar um fenômeno social ocorrido no ambiente escolar           

aproxima em muito o caso em estudo de uma abordagem sistematicamente           

qualitativa, e apesar dos dados quantitativos que expressam o aumento de registros            

em livro de ocorrências, o teor dos registros e a questão norteadora serão aqui              

neste trabalho, o principal objeto de análise. Conforme Minayo (2001, p. 14): 

 
[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,           
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço           
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não           
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
 

Essa prerrogativa justifica a abordagem qualitativa desta pesquisa descritiva,         

tendo em vista que os principais enfoques estarão relacionados à significação dos            

relacionamentos, valores socioculturais, às formas de comunicação e à mediação          

dos conflitos ocorridos no ambiente escolar. 

O percurso metodológico divide-se em duas fases distintas: a primeira fez           

uma análise da realidade da escola em estudo e a segunda, será pesquisa             

documental onde analisamos os registros do livro de ocorrências coletados na fase            

inicial de comprovação do caso, para com isso reconhecer os fatos, suas            

características e formas de mediação no referido ambiente escolar.  

As informações coletadas na análise de todos os materiais de pesquisa           

apontaram as necessidades básicas de intervenção no referido problema de gestão           

ao mesmo tempo que indicarão algumas atitudes a serem propostas. 

 
3.1 Contexto da realidade investigada 

 
A Escola em estudo funciona em três turnos e atende aproximadamente 900            

estudantes, contemplando no período matutino, vespertino e noturno turmas de          

Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio. Os estudantes desta            

unidade escolar provém da própria comunidade e das localidades vizinhas, que se            

locomovem principalmente através das linhas municipais de ônibus, o que favorece           

o acesso à escola.  
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A instituição escolar pesquisada se utiliza de legislação específica para          

aplicar normas de procedimentos junto à comunidade: O Regimento Interno Geral           

das Escolas da Rede Estadual de Ensino, O Projeto Político Pedagógico e algumas             

portarias emitidas anualmente pela Secretaria Estadual de Educação são os mais           

consultados no momento da aplicação das normas. 

O livro de ocorrências, único e específico, é o documento utilizado para            

registrar alterações no Clima Escolar, que envolvam infrações disciplinares e suas           

reincidências junto às punições cabíveis e para melhor compreendê-lo, a seguir           

fala-se a respeito dele. 

 
3.2  Registros em livro de ocorrências 

 
Os conceitos atribuídos aos termos "registros" e "ocorrências" variam em          

meio às diversas áreas nas quais são empregados. Mas iremos considerá-los nesta            

pesquisa como complementos um do outro, ou seja, o que torna o fato (ocorrência)              

oficial. 

Os conflitos e a violência nesta escola estão mais presentes no dia-a-dia dos             

relacionamentos interpessoais, afetando consecutivamente o clima escolar desse        

ambiente. O livro de registro de ocorrências funciona como instrumento pedagógico           

e de gestão, que além de registrar infrações disciplinares e advertências escritas,            

também contém relatos do gestor ou funcionários que muitas vezes buscam se            

respaldar de inocência em caso de acusações indevidas ou investigação de           

processo administrativo. No entanto, essas informações acabam sendo únicas para          

o processo de análise dos conflitos existentes na escola. 

O ponto de partida para elaboração dessa pesquisa surgiu da observação do            

aumento do número de registros de ocorrência na escola, bem como pela            

inquietação com o clima tenso no qual todos os docentes, discentes e funcionários             

são expostos todos os dias afastando-os e desmotivando-os de seus afazeres.           

Assim optamos em fazer um recorte, analisando apenas dados do primeiro semestre            

de 2018.  
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O livro de ocorrência desta escola é dividido por ano/turma, onde é reservada             

uma página por aluno para registro de possíveis ocorrências. Esses cadernos ficam            

na sala da direção  e são preenchidos pelo gestor ou suas assessoras.  

 
4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 
A pesquisa documental realizada através dos registros em livros de          

ocorrência revelou informações relevantes à função de mediador dos conflitos          

escolares.  

A primeira observação a ser feita ocorreu no processo de coleta dos registros,             

quando nos foi informado a dificuldade de acesso a esse livro por parte de alunos e                

professores, porque as pessoas responsáveis por registrar e realizar o processo de            

conciliação na escola se reduzem apenas ao gestor e suas assessoras. Quando não             

há disponibilidade dos mesmos para realizar os registros, os interessados precisam           

voltar em outro momento para serem atendidos.  

Diante das análises realizadas sobre os registros em livros de ocorrência da            

escola em estudo, percebemos inicialmente que há uma grande dificuldade de           

reconhecer e problematizar as formas de conflitos propostas pelos teóricos. Essa           

dificuldade acontece em função da precariedade dos relatos que compõem os           

registros e por não haver uma continuidade no processo de acompanhamento           

individual de cada aluno ou turma. Segundo Marília Sposito (2001, p. 92) “a             

precariedade das informações é significativa e decorre de uma série de fatores. O             

primeiro diz respeito à ausência de continuidade nas formas de registro e de             

monitoramento do fenômeno”.  

 Os registros e relatos também são produzidos com linguagem tendenciosa,           

que acentuam as irregularidades cometidas contra a instituição escolar, mas          

atenuam ou justificam as irregularidades cometidas pela mesma. Neste contexto a           

veracidade dos fatos se perde tornando menos eficiente a averiguação do conflito e             

consequentemente também sua mediação. É necessário também acrescentar que         

pelo motivo de o livro não apresentar ocorrências sobre docentes, não quer            

necessariamente dizer que esses conflitos não existam. O que pode ocorrer é que o              
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livro de ocorrências é um registro da escola, que fica em poder da escola e que é                 

gerenciado por funcionários da escola.  

Diante das observações e em meio a este emaranhado de conflitos está a             

pessoa do gestor escolar que tem como função principal gerir as ideias de forma              

sensata para que produzam resultados positivos e elevem o nível de educação e de              

rendimento de sua escola. O gestor também é responsável por mediar diversas            

formas de conflito comuns nos relacionamentos, fazendo com que a experiência           

com as diferentes formas de pensamento produzam novos saberes e tornem o            

ambiente escolar mais atrativo e agradável para quem busca novos aprendizados. 

Para tanto é necessário inicialmente sistematizar o processo de averiguação,          

problematização, classificação e mediação de conflitos. Através de um formato de           

registro que contemple a sequência de acompanhamento individualizada dos atores          

ou grupos e as principais informações que possam esclarecer o processo que levou             

o infrator a cometer a infração. 

A instituição escolar como parte integrante e indispensável à mediação dos           

conflitos necessita junto ao gestor, estar atualizada de informações e subsídios que            

viabilizem espaços democráticos necessário às discussões, projetos, seminários e         

congressos. Não estamos aqui apresentando a solução para o fim dos agravantes            

de conflito, mas definido um ponto de partida que possibilite a eficácia nas             

mediações e que com o empreendedorismo do gestor escolar possa tornar o            

ambiente escolar mais agradável e propício para a aprendizagem. 

Diante do exposto, percebemos a necessidade de sugerir novos formatos de           

registro apresentados e analisados no decorrer da pesquisa para que os processos            

de mediação de conflitos tornem-se mais eficientes. Como fator preponderante para           

o início dessas atividades é imprescindível sistematização nos processos de registro           

das alterações do clima escolar estabelecendo junto à administração escolar e           

gestor formas de registros e atuações mais igualitárias e profissionais. 

Esta ação tem como objetivo estabelecer um formato mais objetivo e           

imparcial aos registros, para que as informações necessárias à mediação de           

conflitos sejam mais acessíveis e fidedignas e os dados necessários à           

problematização do caso, não sejam omitidos. É importante destacar ainda, que           

essa característica sintética do formulário não será generalizada, porque a          
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preservação da subjetividade de cada caso será indispensável ao processo de           

mediação. Se o caso envolver diversos sujeitos, o mesmo deverá ser registrado com             

as subjetividades de cada um em relação ao ocorrido e as atitudes de cada um               

diante do registro. No caso de sujeitos que não tenham vínculo comunitário algum             

com a escola, é indispensável mantê-los acessíveis caso seja necessário envolvê-           

los no processo de mediação. 

A seguir apresentamos dois formulários que poderão ser utilizados: 

 

Formulário 01: O formulário aqui apresentado poderá ser utilizado como          

padrão para os registros de ocorrências de qualquer alteração observada no           

clima escolar. 

 

Formulário 01: Roteiro para registro de alterações no clima escolar 
  
Informações sobre a parte reclamante: 
  
(   )Gestor; (   )Professor(a);  (   )Estudante  (   ) Merendeiro(a);  
(   )Pai/Mãe/ Familiar de aluno(a); (  ) Outro 

 
 Nome:________________________________________  
Idade:_____ Ano:_____ Turma: ____ Turno: ______   
Sequência de reclamações: (   )1ª; (   )2ª; (   )3ª; (   )4ª;  (   )5ª; (  )____ 
  
Informações sobre a parte reclamada: 
  
(   )Gestor; (  )Professor(a);  (  )Estudante;  (  ) Merendeiro(a);  
(   )Pai/Mãe/ Familiar de aluno(a); (  ) Outro 
  
Nome:_______________________________________  
Idade: ______  Ano:_____ Turma:____ Turno: ______   
Sequência de reclamações: (   ) 1ª; (   )2ª; (   )3ª; (   )4ª;  (   )5ª; (  )     ___ 
  
Descrição do fato: (o que aconteceu, quando, onde, quem presenciou, houve danos físicos, materiais, ou 
morais, para quem, provável razão para o fato ter ocorrido) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  
Houve contestação por parte do reclamado?  
 
(   )SIM (descrever no espaço abaixo): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  
(   )NÃO (observar se o reclamado realmente reconheceu a irregularidade e registrar aqui a observação): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Há sanção prevista para este fato no regimento escolar? 
A sanção será aplicada? 
  
( )SIM (caso não esteja prevista no regimento escolar, justificar o motivo da aplicação):              
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 
( )NÃO (neste caso, explicar o porquê, exemplo: “será dada uma segunda chance ao aluno(a). Se ele(a)                 
reincidir, a sanção será aplicada"): 
Que medidas a escola vai tomar para evitar que isso se repita? (conversar com os pais da parte                  
reclamada, encaminhar ao Conselho Tutelar ou outro órgão público, aplicar sanção específica (qual?),             
discutir o ocorrido com as partes envolvidas (Quando)? (imediatamente ou em data posterior prevista aqui) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA DOS PARTICIPANTES: 
1) ___________________________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________________________  
4) ___________________________________________________________________________________ 

(Fonte: elaboração pela autora) 

Diante de informações mais apuradas sobre as ocorrências de alteração no           

ambiente escolar previstas no preenchimento do formulário 1 de registros, é           

necessário dar continuidade ao processo de mediação de conflitos através da           

análise e discussão do tema com os envolvidos em cada caso. Para isso é              

fundamental esclarecer o que será o processo de mediação de conflitos.  

Entendemos como mediação o processo que envolve os sujeitos         

responsáveis pelo fato que gerou a alteração do clima escolar e um assistente, que              

deve atuar com extrema neutralidade propondo alternativas entre os sujeitos que           

necessitam estabelecer um consenso. Chrispino (2007) destaca: 
  

Chamaremos de mediação de conflito o procedimento no qual os          
participantes, com a assistência de uma pessoa imparcial – o mediador –,            
colocam as questões em disputa com o objetivo de desenvolver opções,           
considerar alternativas e chegar a um acordo que seja mutuamente          
aceitável (CHIRSPINO, 2007, p. 22- 23). 

  

Esse acordo seria o ápice de todo o trabalho de mediação, onde as partes              

chegariam ao consenso sem perdas significativas e ainda teriam acesso ao           

aprendizado de uma forma mais inteligente e produtiva de resolver os conflitos.            

Ainda sobre mediação Chrispino (2007) acrescenta: 
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A mediação pode induzir a uma reorientação das relações sociais, a novas            
formas de cooperação, de confiança e de solidariedade; formas mais          
maduras, espontâneas e livres de resolver as diferenças pessoais ou          
grupais. A mediação induz atitudes de tolerância, responsabilidade e         
iniciativa individual que podem contribuir para uma nova ordem social          
(CHIRSPINO, 2007, p. 23). 
  

Entre as inúmeras vantagens obtidas através da mediação dos conflitos está           

a de produzir um ambiente mais saudável e atrativo para o convívio escolar onde o               

aprendizado deva ocorrer de forma espontânea e sem a imposição de valores            

preestabelecidos. 

O formulário 02 a ser apresentado nesta ação, traz um roteiro padronizado            

que assim como o formulário 01, objetiva dar apoio ao processo de condução             

sistematizada da mediação de conflitos. Esse roteiro, bem menos extenso que o da             

ação anterior, apresenta questionamentos necessários aos diálogos propostos para         

uma conciliação sensata; tudo isso sem comprometer a subjetividade de cada caso. 

Não estamos aqui fornecendo “uma receita pronta” para as discussões e           

diálogos a serem produzidos na mediação, mas oferecendo um direcionamento para           

que possamos refletir e discutir ideologias diferentes, estilos de vida, formas de            

relacionamento, valores culturais, sociais e formas de comunicação. Buscar         

transformar esse emaranhado de divergências em convergências nas quais novos          

aprendizados surjam diante dos consensos e da maturidade intelectual e cultural de            

cada sujeito. 

O formulário 02 deve ser preenchido no momento da mediação pelo sujeito            

educacional que estiver representando o mediador, de forma que as informações           

relatadas obedeçam os critérios de fidedignidade e imparcialidade. O arquivamento          

deve ser feito junto ao formulário 01 do registro da ocorrência e, assim como ele,               

deve ser identificado com a mesma sequência numérica e ordem cronológica. 

 

Formulário 02: Roteiro para registro do processo de diálogo e sistematização           

do processo de mediação de conflitos da escola em estudo 
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Formulário 02:  Roteiro para registro do processo de diálogo a ser utilizado na mediação 
de conflitos da escola em estudo 

 
Sujeitos convocados para processo de mediação: 
 
1) Nome: _______________________________   Registro nr: _________   
2) Nome: _______________________________             Registro nr :_________   
 
Outros presentes durante a mediação: 
Nome:_______________________________   
Nome: _______________________________    
 
Argumento do sujeito 1: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
Argumento do sujeito 2: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Proposta Mediadora: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
Observações complementares sobre o processo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Consenso final do diálogo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

(Fonte: elaboração pela autora) 

Os diálogos produzidos durante o processo de mediação de conflitos          

escolares são de grande relevância para a proposta a ser apresentada como            

resultado final ou na contribuição para o acompanhamento da sequência de fatos            

em caso de reincidências. Assim é necessário que além da colaboração do            
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mediador, os sujeitos envolvidos nos conflitos, também estejam interessados e          

comprometidos em colaborar para a produção do consenso. Para isso todos os            

comunitários devem conhecer essa nova forma de lidar com os conflitos, com a             

maneira da escola olhar para esses conflitos e principalmente com a maneira de             

perceberem esses conflitos. 

 
5 CONCLUSÃO 

 
Nessa pesquisa buscou-se evidenciar os problemas existentes na escola ao          

não realizar o processo de mediação de conflitos. Percebemos que os registros de             

ocorrência só conseguem produzir um círculo vicioso, que ao invés de resolver o             

problema de violência, apenas o expande. A cada punição ou ameaça de punição             

registrada, a escola acaba se desfigurando como instituição educacional e          

motivando os sujeitos ali presentes, a tomarem a mesma atitude agressiva em meio             

aos seus relacionamentos, tornando o ambiente escolar em um campo de batalha. 

Como profissional da educação e cidadã, essa pesquisa desconstruiu várias           

concepções adquiridas no decorrer dos dezesseis anos de trabalho em educação.           

Significados como respeito mútuo nos relacionamentos, diálogo efetivo e eficiente,          

tolerância à diversidade hoje fazem parte do alicerce de minhas relações           

profissionais, sociais e familiares me tornando assim um ser humano melhor e mais             

completo. 

Durante o estudo, verificamos também que os conflitos ocorridos na escola           

são inevitáveis e podem possuir inúmeras influências exteriores. Os perfis de alunos            

que antes eram mais passivos ao teor impositivo das "normas de conduta", hoje se              

tornaram bem mais agressivos no confronto às legislações escolares. O reflexo de            

tudo isso é percebido através da divulgação de matérias específicas em mídias de             

informação com imagens de agressão aluno-aluno, aluno-professor e        

aluno-patrimônio escolar que estão entre as mais divulgadas. 

Devido a esse quadro emergente e constante nas escolas, surge a           

necessidade de a escola se tornar mais tolerante, compreensiva e reflexiva para            

lidar com esses conflitos e agravantes relacionado à violência. Para isso, buscamos            

teorias afins que tratam do processo de mediação dos conflitos baseadas na            
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percepção de como eles acontecem e qual o contexto que produzem. Descobrimos            

que é necessária uma sistematização desses registros para que possam oferecer           

suporte confiável aos processos de mediação.  

Poderão ocorrer dificuldades relacionadas à forma de como a instituição          

escolar ainda lida com os relacionamentos intraescolares, direcionando as         

percepções e discussões sempre ao caráter normativo de impor as regras de            

conduta no ambiente escolar. O reconhecimento da necessidade de tratar dos           

conflitos escolares através do processo de gestão como mencionado anteriormente,          

faz com que a escola permaneça na espera que a família ou outras instituições              

públicas resolvam este problema, quando na verdade estas instituições anseiam que           

a escola sim, tenha a devida competência para tratar desse problema. Em            

contrapartida, o momento expressivo e recorrente de embate percebido nos          

relacionamentos escolares pode vir a contribuir para essa conscientização. 

Ressaltamos aqui a relevância da forma do registro de ocorrências para a            

gestão dos conflitos: além das observações empíricas do dia a dia e relatos verbais              

de comunitários, esse é o único documento que traduz oficialmente os episódios, as             

alterações percebidas devido ao ocorrido e as intervenções realizadas pela escola           

para tentar amenizar o problema.  

A dialógica dos conflitos tende a tornar o ambiente escolar mais humano,            

mais compreensivo e mais tolerante, motivando a expressão individual, a          

valorização da diversidade social e a manutenção do bem estar comum a todos os              

segmentos da comunidade escolar. 

Para a escola tais atitudes são preponderantes na melhoria da qualidade do            

ensino, pois o aprendizado só acontece de forma efetiva quando há motivação para             

a busca do conhecimento. O reconhecimento do que é importante para a            

coletividade, mas que indiretamente contribui para o bem estar individual será           

percebido através dos diálogos, a percepção da verdadeira função social do           

indivíduo e o senso de solidariedade e justiça são atributos específicos exercidos            

durante o processo de mediação de conflitos motivando para assim os alunos e             

futuros cidadãos comporem uma sociedade melhor e mais evoluída. 

O gestor escolar deve ser o grande articulador desse processo e para isso,             

deve desenvolver competência necessária para propor, motivar, implementar, avaliar         
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e adaptar todos os procedimentos à realidade específica das escolas, caso           

contrário, as mudanças não sairão do papel. Caso as propostas aqui apontadas            

sejam efetivamente implantadas no ambiente escolar em estudo, estimamos que          

essas novas formas de abordagens previstas para a gestão dos conflitos, tornem o             

ambiente escolar mais agradável, mais compreensivo, mais democrático, mais justo,          

mais produtivo e especialmente mais humano no contexto dos relacionamentos. 

 

 

REFERÊNCIAS 
  
  
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional            
(LDB). Nº 9394/96. 
 
BURGOS, M. B. Seminário de Reforma da Educação Pública: Fortalecimento das           
instituições públicas: Justiça Responsiva. Revista Eletrônica Pesquisa e debate em          
Educação – CAED/UFJF. Juiz de Fora. Volume 02. Número 02. Páginas 179 a 209.              
Ano 2012. 
 
CHRISPINO, Álvaro.  Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos          
aos modelos de mediação.  Revista Eletrônica Ensaio: Avaliação e políticas          
públicas em Educação. Rio de Janeiro. Volume 15. Número 54. Páginas 11- 28. 
Período janeiro/março 2007; 
 
CANDIAN, Juliana; REZENDE, Wagner .  Contexto Normativo do clima escolar e o           
desempenho dos alunos: implicações para o debate sobre gestão escolar. 
Revista Eletrônica Pesquisa e debate em Educação – CAED/UFJF. Juiz de Fora.            
Volume 03. Número 02. Páginas 25 a 41. Ano 2013. 
 
COSTA, D. T.; MARTINS, M. C. F. Estresse em profissionais de enfermagem:            
impacto do conflito no grupo e do poder do médico. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 45, n.                 
5, p. 1191-8, 2011. Disponível em:      
<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n5/v45n5a23>. Acesso em: 13 nov. 2018 
 
FERREIRA, A. (1996). Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova            
Fronteira. 
 
KANAANE, R. “Homem e Trabalho: relações interpessoais e pontos de conflitos”. In:            
Comportamento Humano nas Organizações: O Homem rumo ao Século XXI; 2 ed;            
Atlas; São Paulo; 1999. 
 
MARTINELLI, D. P; ALMEIDA, A. P. Conflito o que é e como entende-lo. In:              
Negociação e Solução de Conflitos: Do impasse ao ganha-ganha através do melhor            
estilo. São Paulo: Atlas, 2011, 1. ed., p. 46-52. 
 



12/12/2018 Documento sem nome - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1US_p96iclwQJF_Cxx-SBlOIlpl7s6g4x4ElRUR15WBw/edit 23/23

23 

MINAYO, M. C. S. (Org.).  Pesquisa social: teoria, método e criatividade .           
Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
NASCIMENTO, E. M; Sayed, K. M. Gestão de capital humano - Administração de             
conflitos. São Paulo, Gazeta do povo, 2002. 
 
NEBOT, J. R. Violencia y conflicto en los ámbitos educativos. Ensayos y            
Experiencias, Buenos Aires, ano7, n. 35, p.77-85, sept./oct. 2000. 
 
PENIN, Sonia Teresinha de Sousa.  Progestão: Como articular a função social da            
escola com as especificidades e as demandas da comunidade?  Módulo I.           
Brasília: CONSED, 2001. 
 
SALES, A. A. R. et al. Refletindo sobre a Administração e negociação de conflitos              
nas equipes de saúde. Rev. RBPS. 
Fortaleza, 2007. Disponível em:    
<http://ojs.unifor.br/index.php/RBPS/article/view/1011>. Acesso em: 13 nov. 2018. 
 
SARLET, Ingo W . Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo          
para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988,  Revista do             
Instituto de Hermenêutica Jurídica. Belo Horizonte – MG. 2008. P. 163 a 206. 
 
SPOSITO, M. P.  Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no            
Brasil .  Revista Educação e Pesquisa , São Paulo, v. 27, n.1, p. 87-103, jan./jun.,             
2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v27n1/a07v27n1.pdf >. Acesso em:      
13 nov. 2018. 
 
SOUZA, C. A. D., Nascimento, K., & Azevedo, I. A. S. (2006).  Registros em livros               
de ocorrência das escolas públicas de cidades localizadas a leste de Minas            
Gerais: uma análise documental.  Anais I Seminário internacional de Direitos          
Humanos, Violência e Pobreza, Rio de Janeiro. 2006. Disponível em:          
< http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_02.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2018. 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v27n1/a07v27n1.pdf
http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_02.pdf
http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_02.pdf
http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_02.pdf

