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RESUMO

O presente trabalho traz reflexões sobre a relação da gestão escolar com a indisciplina e violência. Esta pequisa se desdobrou a partir do projeto “Indisciplina, violência e cultura

punitiva na educação”, realizado através do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa - PAPq/UEMG. Seu principal objetivo é identificar e compreender como os profissionais

da escola percebem as repercussões das diferentes gestões na indisciplina e violência no ambiente escolar, a partir das medidas utilizadas por elas para lidar com esses

problemas. O que fundamenta esta pesquisa é a importância da equipe gestora no bom andamento das atividades na educação básica e a necessidade de se compreender seu

papel na contribuição para a solução de problemas relacionados à indisciplina e violência, que tem ganhado destaque nas queixas atuais a respeito do cotidiano escolar. A

metodologia utilizada, de caráter qualitativo, teve como instrumentos de pesquisa observações em campo e entrevistas semiestruturadas realizadas nos anos de 2014 e 2016,

com funcionários, professores e gestores de uma escola municipal de Contagem, Minas Gerais. As entrevistas realizadas apontaram uma diferença significativa na percepção dos

entrevistados a respeito da influência da gestão nos comportamentos de indisciplina e violência na escola. Eles consideram que a forma de uma gestão em lidar com

determinadas ocorrências possui mais eficácia que outra, quando comparados os dois períodos. No entanto, as razões que diferenciam os resultados do trabalho da equipe

gestora variam. Enquanto uns defendem que a diferença está, por exemplo, em uma maior aproximação da escola com a comunidade e as famílias, outros consideram que ela se

dá pela adoção de uma postura mais rígida e punitiva. O que se destacou, a partir dos depoimentos colhidos, é que, apesar da influência da gestão nos comportamentos de

indisciplina e violência, os resultados só aparecem quando há articulação e participação ativa de todos os atores da escola.
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