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INTRODUÇÃO
Este estudo traz para o debate aspectos importantes no tocante à relação
Educação/Segurança Pública com a mídia. Que propõe analisar através da mídia
Sergipana, a violência contra educadores nas escolas públicas no estado de Sergipe.
Para este trabalho trazemos um recorte de pesquisa instrumental e temporal, no qual
apresentamos e analisamos a produção midiática de um meio de comunicação (sites)
sobre a violência contra educadores no período de 2014 a 2015. Além dessa finalidade
geral, para este recorte da pesquisa, procuramos verificar o papel da mídia e o seu
poder na transmissão das informações para a sociedade, com isso, estabelecer
também um olhar crítico acerca da segurança pública do estado, questão
educacional/moral/cívica e o impacto social de tais relatos. No campo metodológico,
realizamos um estudo com abordagem qualitativa cuja pesquisa foi caracterizada como
descritiva e foi marcada por dois momentos. 1) Captura das informações advindas de
sites. Nesta etapa selecionamos dois sites (G1 Sergipe e R7/A8 SE) no período de
2014 a 2015. 2) Analise dos dados obtidos, em que nos apropriamos das informações
(objeto) e aguçamos os nosso olhares para as interfaces com as políticas públicas
(Segurança e Educação).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após observamos os escritos abordados pela mídia, analisamos nos materiais
capturados algumas temáticas reincidentes nos dois casos: a) A mídia retratou sobre
agressões praticadas por alunos, sendo cometida contra o professor devido a uma nota
baixa e contra a diretora, por causa de uma acusação de um suposto ataque com o uso
de fogos de artifícios dentro da instituição. b) Escolas públicas- Ambos os casos citados
ocorreram em instituições de ensino público da educação básica. O primeiro, no
Colégio Olga Barreto- Eduardo Gomes (São Cristóvão); O segundo, no Colégio Lourival
Fontes- Santo Antônio (Aracaju). Perguntar-se como anda a segurança nas escolas é
uma forma de responder a uma lacuna no que tange a reincidência de casos em que
os educadores e gestores escolares se tornam vulneráveis a agressões de diversas
formas no ambiente escolar, visto que, em um dos casos, o adolescente portava uma
arma de fogo. Além disso, questionamo-nos, como a falta de diálogo repercute em
ataques de violência recorrentes nas instituições educacionais públicas? Essas e outras
perguntas emergem de modo a tentar buscar formas condizentes para precaver e
minimizar a reincidência de casos como os supracitados, nas instituições educacionais.
c) Adolescentes- Os dois casos citados, foram praticados por menores de idade e do
sexo masculino. O que nos leva a refletir ainda mais sobre o aumento significativo de
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violência praticada por adolescentes em nosso país. Até que forma a educação familiar
está envolvida com a educação institucional e como a falta dessa relação está
repercutindo em ações negativas na relação educador (professor/diretor) – aluno?
CONCLUSÕES
Este trabalho nos leva a refletir acerca da violência contra professores nas escolas
públicas no estado de Sergipe. Casos como estes merece uma atenção maior por parte
dos órgãos competentes, como também é necessário criar medidas que possam coibir
este tipo de ato no ambiente que deveria ser um espaço de troca de aprendizado,
respeito e aquisição de conhecimentos necessários para que estes adolescentes
tenham uma visão de mundo que ultrapassem todas as fases de desenvolvimento. A
mídia pode exercer um papel fundamental no que se refere à discussão e disseminação
de informações de forma a elevar o nível de conhecimento de toda sociedade superar
todas as formas de violência.
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