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São Paulo, 31 de julho de 1996.

Ref. 19308/95

Senhor Presidente,

Em atenção ao seu ofício nº 146/
95, de 29 de novembro de 1995, referente à pes-
quisa sobre “Violência nas Escolas”, transmi-
to a Vossa Senhoria cópia da manifestação da
Secretaria da Educação sobre o assunto.

Atenciosamente,

Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Particular do Governador

Resposta da Secretaria da Educação do
ofício da UDEMO nº 146/95, de 29/11/95

PROCESSO Nº 19308/3104/96
INTERESSADO UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial

do Estado de São Paulo.
ASSUNTO SEGURANÇA ESCOLAR

Trata-se de resultado de pesquisa, realizada pela UDEMO - Sindicato de Especialis-
tas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, junto a 308 (trezentos e oito)
estabelecimentos de ensino, subordinados à COGSP, sobre o tema “Violências nas Escolas”,
acompanhado do questionário utilizado.

Informo que o resultado da referida pesquisa foi anotado, sendo que algumas das
sugestões apresentadas já estão sendo estudadas, tais como, a reconstrução de muros, a instala-
ção de alarmes, a instalação de iluminação externa e a ocupação das dependências das zelado-
rias escolares.

E, por sua vez, COGSP está orientando Delegados de Ensino e Diretores de Escola
para que acionem a P.M., objetivando a ação permanente da Ronda Escolar, especialmente no
período noturno e finais de semana.

Encaminhe ao Senhor Secretário Particular do Governador.

CG, em 19 de julho de 1996.

Conceição Apparecida Silva Capelli
Chefe de Gabinete

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS - UM CASO SÉRIO
O nível de violência dos últimos tempos tem deixado a população muito

insegura, assustada mesmo. E nas escolas a situação não tem sido diferente - as
páginas policiais, cada vez mais recheadas de notícias, tem sempre reservado um
espaço para as escolas e no sentido mais negativo que existe - a violência. Logo, no
início do segundo semestre do ano passado, preocupada com a situação da
segurança, a Udemo promoveu um levantamento na rede de ensino estadual da
Grande São Paulo. Os resultados, bastante preocupantes, foram encaminhados ao
Governador, aos Secretários da Educação e da Segurança Pública. O que era
preocupante no ano passado, piorou ainda mais em 96. Solução - nenhuma.

REPUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE 1995:

Principais tipos de problemas e violência

1. depredações várias: ................................................................................................. 46%;
2. invasões: ................................................................................................................... 46%;
3. ameaças e agressões diversas: .............................................................................. 27%;
4. furtos, assaltos e roubos: ....................................................................................... 26%;
5. pichações: ................................................................................................................ 26%;
6. desocupados, estranhos e alcoolizados (na porta da escola):.............. ............. 19%;
7. arrombamento: ......................................................................................................... 14%;
8. danos em veículos: .................................................................................................. 11%;
9. apedrejamento (durante as aulas, nos intervalos e à noite): ................................  9%;
10. incêndios diversos: ...................................................................................................  9%;
11. uso de drogas (dentro da escola e imediações): ...................................................  7%;
12. ação de gangues: ......................................................................................................  7%;
13. brigas entre alunos: ..................................................................................................  6%;
14. tiroteios (escola e imediações): ...............................................................................  5%;
15. atitudes imorais: ........................................................................................................  4%;
16. alunos armados: .......................................................................................................  1%.

As escolas pesquisadas apresentaram as seguintes sugestões para minimizar a
violência:

1. vigilante com treinamento: ......................................................................................... 76%;
2. policiamento constante: ............................................................................................. 29%;
3. conscientização da comunidade e da sociedade como um todo: .......................... 11%;
4. complementação do módulo: .................................................................................... 10%;
5. construção e ocupação de zeladoria (onde não houver): ......................................  6%;
6. porteiros e guarda-noturnos: ...................................................................................  5%;
7. campanha contra uso de drogas: .............................................................................  5%;
8. construção de muros altos: ......................................................................................  6%;
9. colocação de alarmes nas escolas: .........................................................................  1%;
10. proibir bar nas imediações das escolas: .................................................................  1%;
11. maior autonomia para o Conselho de Escola: ........................................................  1%;
12. construção em terrenos baldios: .............................................................................  1%;
13. organizar o trânsito e melhorar a iluminação: ........................................................  1%.


