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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar os significados de violência em professores de uma escola
em Aracaju. Utilizamos a pesquisa qualitativa, realizamos as entrevistas individuais as quais foram
posteriormente transcritas, analisadas e feita temas e subtemas para identificarmos os temas recorrentes.
Tendo como abordagem fundamental os estudos de Vigotski e Bakhtin, a partir da linguagem e dialogo. O
trabalho aludiu a importância dos professores resignificarem às facetas dos significados de violências que
muitas das vezes não é só a violência física e verbal vai muito alem disso, o qual pode atingir a sua
postura como docente. Pesquisa financiada pela Fapitec e CNPq.

PALAVRAS-CHAVES: Significados; Violência; Professores.

ABSTRACT:

Ham study aims to analyze the meanings of violence in teachers of a school in Aracaju. We use qualitative
research, conducted individual interviews which were transcribed, analyzed and made
&8203;&8203;themes and subthemes to identify recurring themes. Having as a fundamental approach
studies Vygotsky and Bakhtin, from the language and dialogue. The work alluded to the importance of
teachers resignificarem facets of the meanings of violence that often is not only the physical and verbal
violence goes far beyond that, which can reach its stance as a teacher. Research funded by Fapitec and
CNPq.
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A violência esta presente em todos os espaços. No cotidiano escolar esta cada vez mais frequentes as
cenas de violência, onde deveria acontecer, principalmente, a construção do conhecimento, acaba sendo
também palco de tragédias.

Este artigo tem o objetivo de apresentar uma pequena parte dos resultados de uma pesquisa de iniciação
científica que tem como titulo: O COTIDIANO DA VIOLÊNCIA: SIGNIFICADOS EM PROFESSORES DE
UMA ESCOLA EM ARACAJU, que teve como objetivo descrever e analisar a construção dos significados
de violência para os professores de uma escola pública de ensino fundamental de Aracaju.

Neste estudo, utilizamos a metodologia qualitativa para a construção dos dados, baseada nos
pressupostos teóricos da psicologia cultural e do dialogismo, usando as entrevistas de histórias de vidas
como dados.

Diante desta experiência fizemos alguns recortes das transcrições de algumas entrevistas para que
tomemos como base na análise. Esta pesquisa foi financiada pela FAPITEC, através do Universal Fapitec/
Funtec -06/2009, os participantes foram professores de uma escola publica do Ensino Fundamental.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para Peralva (1995), a definição de violência não é uma tarefa fácil, ate porque na própria teoria da
violência, não se encontra resposta satisfatória, no sentido a contemplar todas as variáveis que
contribuem ou interferem para a prática da violência. Ainda que seja difícil definir violência, ela é sentida
cotidianamente. Nos relatos individuais, nos noticiários, na sensação de fragilidade que assusta cada vez
mais o país e o mundo. Se no Brasil, justifica-se a violência pela falta de políticas públicas eficazes para
combatê-la ou pela diversidade econômica vivida no país, em outros lugares, outras causas se evidenciam,
como a luta pelos territórios, a luta política ou a religiosa.

A violência acontece em vários âmbitos, na escola, nas ruas, em casa, enfim, está presente em diversos
lugares. A discriminação racial e a diversidade cultural são consideradas atos de violência pelos quais
muitas pessoas perdem suas vidas.

A segurança, contrapondo a ideia de violência, para o ser humano carrega consigo uma série de
significados. Está ligado à preservação da vida, mas também do lugar conseguido em uma sociedade em
que a luta se caracteriza, muito mais pela conquista de bens e valores do que pela sua possibilidade de
viver em coletividade de uma forma harmoniosa.

Para tanto utilizamos como referencial teórico a teoria psicológica histórico-cultural de Vigotski, Luria e
Bakhtin, articulando os aspectos do pensamento e da linguagem. Vigotski (1993) classifica a linguagem
como procedimento de abstração e generalização que liberta o pensamento do contexto perceptual
imediato, tornando o individuo capaz de fazer uso de suas funções psicológicas, reestruturando a sua ação
consciente.

A representação do mundo em palavras possibilita pelo menos uma duplicação do mundo, uma concreta e
uma abstrata. (Luria, 1987). Como sabemos que a linguagem, como a fala, medeia todas as nossas
relações, o mundo é entendido através de uma leitura simbólica providenciada por palavras e conceitos.
Segundo Vigotski, o processo de construção de conceitos passa por três fases básicas, que estão divididos
em vários estágios. Durante os primeiros estágios de desenvolvimento a criança “agrupa alguns objetos
numa agregação desorganizada ou amontoada” (Vigotski, 1993, p.51). Este período é particularmente
marcado por não ter nenhum principio norteador deste agrupamento de objetos, há o predomínio da
percepção infantil. Neste momento o que prepondera é a subjetividade dos objetos.
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A segunda fase do processo de construção de conceitos se refere ao que Vigotski (1993) intitula de
“pensamento por complexos”, que é uma composição de objetos isolados associam-se na mente da
criança não apenas devido às relações que de fato existem entre esses objetos. Neste exato momento
podemos observar uma alteração na forma de pensamento, tornando-se este mais avançado. A criança
consegue aqui ultrapassar sua subjetividade dando lugar as impressões e relações objetivas das coisas. “O
pensamento por complexos já constitui um pensamento coerente e objetivo, embora não reflita as
relações objetivas do mesmo modo que o pensamento conceitual”. (Vigotski, 1991, p. 53). Nesta fase do
processo se inicia certa organização, agrupando os objetos tendo um propósito, de forma relacional, os
objetos agora já não estão mais isolados entre si. “Em um complexo, as ligações entre os componentes
são concretas e factuais e não abstratas e lógicas.” (Vigotski, 1989, p. 53). Assim o complexo é um reunir
definido de objetos unidos por ligações factuais. Sendo essas ligações consequentes da pratica
determinada, imediata, acatando uma logica ligada aos fatos presentes, levando a união de elementos.

No período final denominado Complexo de Pseudoconceito, que é o período mais próximo da construção de
conceitos, visto que nesta fase a criança possui capacidade de domínio da linguagem verbal, porem não
raciocina de forma conceitual, ou seja, emprega o instrumento verbal, mas neste momento ainda não
possui desenvolvimento dos significados, os conceitos das palavras empregadas.

Trataremos agora da terceira fase pesquisada por Vigotski (1993) que estabelece uma segunda
consideração do processo, onde o autor observa que o movimento inicial da criança dar-se rumo à
abstração, quando a mesma agrupa objetos que possuam o que ele chama de “grau máximo de
semelhança” entre si, este estágio é permutado pelo “agrupamento com base em um único atributo” essas
concepções são decorrentes dos verdadeiros conceitos chamados por Vigotski (1993) de “conceitos
potenciais”. Os conceitos potenciais podem ser formados tanto na esfera do pensamento perceptual como
na esfera do pensamento prático, voltado para a ação com base em impressões semelhantes, no primeiro
caso, e em significados funcionais semelhantes no segundo. (Vigotski, 1993).

Para Vigotski, um conceito só será construído quando os traços abstraídos são recapitulados, resumidos
novamente, e este resumo tornar-se-á o principal instrumento do pensamento. Através de experimentos o
autor nos deixa claro o importância fundamental e decisivo da palavra na formação do conceito. “O papel
decisivo nesse processo é desempenhado pela palavra” (Vigotski, 1993, p. 68).

MÉTODO

Neste estudo, utilizamos a metodologia qualitativa para a construção dos dados, baseada nos
pressupostos teóricos da psicologia cultural e do dialogismo, envolvendo os processos de posicionamentos
do Self, relacionando-o aos significados de violência, através das narrativas, relação do pensamento e da
linguagem, usando as entrevistas individuais.Solicitamos a participação de todos os professores, porem de
onze professores que fazem parte da escola dez participaram das entrevistas individuais e foi respeitado o
professor que não quis participar da pesquisa ou o que houver algum outro impedimento, como
disponibilidade de tempo ou dificuldade para falar sobre o tema. Todos os nomes foram reservados, assim
utilizando nomes fictícios, inclusive o da escola selecionada.

Procedimento para a construção dos dados: As entrevistas individuais aconteceram na própria escola, na
sala dos professores em dias e horários diferentes, a duração das entrevistas variou de vinte e cinco
minutos a cinqüenta minutos. Todas as falas foram gravadas, posteriormente transcritas e feitas o tema e
subtema para identificar os temas recorrentes nas falas dos participantes para a análise.

Procedimento para a análise dos dados: após a análise temática das entrevistas, foram selecionados
alguns episódios da conversação e será feito análise dos diálogos com o objetivo de analisar o conceito de
violência nos professores.

Pág.3/11



ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

A análise das narrativas dos professores sobre os significados da violência apontaram a recorrência dos
seguintes significados: Formas de violência, Relação professor-aluno, Ser Professor, Família e Combate
violência. O conceito que desenvolveram sobre o que é violência formou-se a partir dos significados
utilizados durante o discurso sobre o tema. Ressaltamos que, conforme a base teórica utilizada neste
trabalho, os significados identificados são uma construção discursiva particular da relação estabelecida
entre o participante e o entrevistador no momento da entrevista.

As narrativas dos professores demonstram que as formas de violência são um aspecto relevante no
processo de construção do conceito. Os significados de agressão física e verbal são considerados por eles
como elementos que constituem o conceito cotidiano da violência. Estes elementos ficam evidentes na fala
de Violeta.

[...] às vezes a gente pensa que a violência é só a questão do
espancamento físico [...] (2.0)

Nota-se que a fala acima aponta que o conceito de violência é construído a partir da relação com o meio,
pois, segundo Vigostski (1989), aquilo que parece ser individual no sujeito é na verdade resultado da
construção da relação com o outro coletivo que vem com a cultura. Percebemos que o discurso do
professor sobre a violência no sentido físico é dito na terceira pessoa (“a gente”) apontando uma
referência de internalização do discurso coletivo. De acordo com a fala dos professores, a violência verbal
apresenta-se frequentemente no ambiente escolar tanto na relação aluno/aluno, como aluno/professor.

[...] E a gente acaba agredindo o nosso aluno o nosso colega de trabalho e
as vezes e ate mesmo ate sem perceber

De acordo com os professores, a violência não esta ligada somente à relação alunos/alunos, mas também
com outros sujeitos que fazem parte da escola como: diretor, coordenador, professor, funcionários. Estes
também sofrem com a violência no espaço escolar.

O conceito de violência dos professores entrevistados fica claro que estes falam de um conceito em todos
os sentidos não só da violência escolar na qual a pesquisa esta direcionada, mas de um todo que deram
sentido ao conceito para os participantes, os quais foram construídos a partir da sua relação com o meio o
qual esta inserida trazendo consigo os significados construídos historicamente e culturalmente através da
linguagem. Segundo Vigotski (1993) “a linguagem é produzida socialmente e historicamente é o
instrumento fundamental nesse processo de constituição do sujeito”.

[...] Violência a principio a gente imagina logo na agressividade de como é
que eu posso dizer nos murros nos chutes, mas se pararmos pra observa a
gente vai vê que ate palavras a gente usa com violência atitudes que a
gente tem olhares que os olhares da gente fala de mais né ( Maria)

De acordo com a fala da participante acima, o fato de agredir o próximo com palavras, gestos, olhares é
um ato de violência, desta forma diferenciando das demais participantes isto é um sentido no qual,
segundo Vigotski (1993), é algo individual “é a soma dos eventos psicológicos qual a palavra evoca na
consciência”; já o significado, de acordo com Vigotski (2009), “é uma construção social de origem
convencional, relativamente estável”.

Um aspecto ligado as formas de violência, de acordo com as participantes, foi à questão do xingamento,
do apelidar que é algo que ouvimos com frequência nos discursos dos professores. De acordo com Fiorin (
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1990) “ o discurso não é pois a expressão da consciência, é formada pelos conjuntos dos discursos
interiorizados pelos indivíduos ao longo de sua vida”. O individuo passa a conhecer o mundo pelos
discursos que assimila e na maior parte das vezes, reproduz esses discursos em sua fala.

A vida toda sempre se xingando tem essa questão também de
apelidar tem essa questão também de discriminar né Que também
é uma forma de violência então tem essa questão muito de
zombaria se um faz alguma coisa ai estão sempre mangando isso
causa muito constrangimento [...] ( Rute)

Esses atos de apelidar, zombar, xingar e dentre outros que causa um mal estar no individuo,está
conhecido como bullying o qual tem sido um dos assuntos mais decorrentes de todas as escolas do
mundo, pois é um dos maiores problemas atualmente encontrados nas escolas. A palavra bullying a qual
não tem ainda tradução no Brasil serve para designar vários atos que acontecem no âmbito escolar, uns
como a professora citou acima. De acordo com Silva (2010) o bullying aparece de várias formas, verbal:
insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas, zoar; físico:
agressão ao individuo; material: agressão aos pertences do individuo.

A relação professor e aluno começa desde cedo na vida de um individuo que tem acesso a escola, essa
relação é de suma importância para ambos na construção do saber por parte do aluno, e de práticas
pedagógicas para o professor. De acordo com a teoria Historico-Cultural o professor tem a função de
mediador no processo de formação do aluno e principalmente dos conhecimentos científicos, já o aluno é
um sujeito ativo de seu processo de formação e desenvolvimento intelectual, afetivo e social. Estes tem a
liberdade de se desenvolver a partir das suas experiências.

A relação professor/aluno foi um dos significados recorrentes nas analise. De acordo com as narrativas dos
professores um dos fatores que provoca a violência esta ligado à esta relação, que às vezes, ocasiona um
desconforto por parte do professor e do aluno. Tal relação que deveria ser uma interação prazerosa que
conduziria a construção do conhecimento, às vezes, é uma disputa de poder dentro da sala de aula como
mostra a fala abaixo.

È eu sou dura com eles, mas ao mesmo tempo quando eu falo
naquela dureza que eu tenho um modo de falar que é meio ríspido,
mais ao mesmo tempo quando eu amanso na minha conversa num
decorre do tempo que eles sentem que eu to falando aquilo que é
pro bem deles eu tenho um aluno lá na sala que se eu deixar ele
toma conta ele manda em mim ele quer dominar, então num
adianta num adianta então eu vou mim ponho como professora
diante deles... (Marta)

Na fala acima percebemos que a professora ultiliza da enuciação para se ter o poder e dominar a sala de
aula. Para Baktin (1992) “A enuciação é um produto da interação de dois indivíduos socialmente
organizados”. A professora usa da palavra para demonstrar o seu poder, mas essa palavra só tem sentido
para o aluno na relação, na enunciação, na qual o aluno, às vezes, termina respeitando o professor. De
acordo com Block (1996) “a palavra é a arena onde se confrontam valores sociais contraditórios, conflitos
relação de dominação”. A Professora Marta se impõe como professora através das palavras e da
enunciação assim gerando um sentido para os alunos.

[...]professores que com palavras né Agredi muito o aluno
pergunta uma coisa é le já da uma resposta que num tem nada a
vê as vezes ele que mostrar que assim é o detentor do saber que
sabe mas do que o aluno ele ironiza a pergunta do aluno então isso
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também é um tipo de violência que o aluno esta sofrendo e as
vezes isso interfere na aprendizagem deles e ai ele vai dizer que
sim assim se ela esta fazendo isto comigo imagina né Se ela mim
respondeu assim eu também num vou fazer o trabalho que ela
pediu e ele também acaba se prejudicando e involuntariamente
devido aquilo eu aconteceu na sala de aula...(Maria)

Nessa fala fica explícito o uso da palavra como poder, a participante coloca que percebe o ato da violência
por parte dos próprios docentes o qual tem o dever de combater a violência, mas que, às vezes, acaba
ironizando a fala do aluno, o que acaba interferindo na sua aprendizagem, e acaba sendo excluído da
escola ou não avançando para outro estágio devido à reprovação.

As narrativas apontam que a construção do conceito de violência dos professores foi construída
considerando significantes as questões ligadas à sua formação. Percebemos nas análises que a formação
do professor às vezes tem um distanciamento da realidade, os professores entrevistados percebem este
aspecto como uma violência para o qual às vezes não sabem como agir e se sentem responsáveis pela
conduta do aluno. Uma das participantes relata sobre a sua formação acadêmica.

Lá é muito blá, blá , blá e quando você chega na realidade é tudo diferente... (
Matilde)

Diante das falas das professoras identificamos que há uma necessidade nos curso de formação de
professores de envolver o aluno no campo de trabalho em que irá atuar para que este possa conhecer o
seu ambiente de trabalho. Os alunos das licenciaturas não tem prática cotidiana de um professor; só terão
a prática quando este participa do estágio remunerado ou supervisionado, tendo assim grandes impactos
na sua construção do ser e agir como professor não sabendo como lidar com a realidade desse novo
contexto em que está inserido, no qual tem que vincular a teoria à pratica. Muitas escolas estão em
espaços os quais existem alto índice de violência, e o professor, às vezes, não consegue lidar com essa
situação.

A entrevistada acima teve dificuldade em atuar como professora como identificado na sua fala, já outra
professora relata que não teve dificuldade em atuar como professora após sua formação.

Olhe eu não tive nenhum né Justamente por isso né Porque quando a pessoa não
tem preparo nenhum só a teoria que vai pra sala de aula e vê que aquilo tudo
que é pintado na universidade de repente você vê a realidade é bem diferente,
mas como eu já estava em sala de aula não tive impacto nenhum já estava
acostumada são vinte anos ... quem não tem nenhuma experiência sente mesmo,
se desespera eu já vi gente desistir lá aonde eu trabalho á tarde porque tem
turma péssimas, ruins ai você imagine chega na realidade você vai vê que muitas
coisas que tem ali não da pra você fazer numa sala de aula de verdade ai a
pessoa se desespera mais não foi o meu caso. (Rita)

Em contra partida percebemos nesta professora que a sua história profissional não causou muitos
impactos em sua atuação, visto que já possuía uma experiência em sala de aula, mas a participante
ressalta que há uma distância entre o que é ensinado na Universidade e a prática profissional, pois o
ensino na academia, nas licenciaturas, não condiz com a realidade das comunidades em que a escola está
inserida.

È trabalhar a realidade né Sair do fictício para entrar em uma realidade né ...
Faculdade li dá um preparo ela lhe dá umas pinceladas da vida agora você
vivenciar é você dentro de uma sala de aula... (Marta)
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A formação de professor não perpassa apenas na sua vivência acadêmica, mas sim na sua construção
histórico-cultural como sujeito. Na sua prática no cotidiano da escola e em sua relação com o aluno, a
cada dia o professor aprende novos meios para sua atuação, no entanto uma das principais mediações na
construção do ser professor são suas vivências no cotidiano escolar. De acordo com Ana Block (1996)
“para situar o homem na sua historicidade, entendendo que o homem se constitui historicamente
enquanto homem por meio da transformação da natureza em sociedade para produção de sua existência”.

Entendemos que professor é um sujeito que atua de modo transformador e ativo em suas relações.

A faculdade te informa, joga a informação, mas o que faz um bom profissional
não é a faculdade é você mesmo ser autodidata é você buscar eu sempre fui uma
pessoa que sempre procurei lê né... Não foi a faculdade que mim deixou essa
profissional pronta né Eu mim lembro que eu sai logo fresquinha da faculdade né
Que a gente sai cheia de sonhos... (Violeta)

Diante da fala compreendemos que os alunos da graduação nas universidades devem ser provocados a
pesquisar e se aperfeiçoarem cada vez mais a fim de se tornar um bom profissional.

Sabemos que a profissão docente não é uma das mais concorridas entre as vagas nas universidades, por
uma série de influência histórica- cultural em nosso país, uma série de índices de violência contra os
docentes e pela má remuneração destes profissionais. O docente tem que lidar com todas estas questões
social, cultural e econômica e ainda tem que agir de maneira transformadora e ativa na história de vida de
cada aluno, a fim de desenvolver uma relação eficaz em sua prática docente e assim entender o
comportamento dos discentes. Sabemos que existem alguns professores frustrados na educação básica
brasileira e principalmente com a profissão professor devido o desgaste físico e a falta de reconhecimento
do seu trabalho dentre outros fatores. Um dos questionamentos feito as participantes sobre a escolha da
profissão e o seu trabalho docente, obtivemos a seguinte fala:

... eu não chamo de frustrações porque foi o que eu escolhi, eu faço o que gosto
de fazer, então existe algumas coisas que interfere que a gente espera muito que
o governo valorize que o governo facilite o nosso trabalho que traga aquele
material que a gente precisa aquele qualidade que o povo deseja, aquela
qualidade tão falada nos artigos da lei que a gente não tem, que a gente não
pode oferecer, então isso frustra um pouco sim. (Maria)

Alguns momentos a gente se angustia mais pelo lado da valorização em si termos
de valorização salarial e em termos de valorização de material de ajuda ... Num é
só o professor e a sala de aula, quadro e giz que ele vai conseguir atingir uma
aprendizagem suficiente né Mas são todos os fatores que vai envolver aquilo ali
pra poder o aluno enxergar um objetivo, uma aprendizagem mais de qualidade.
(Margarida)

A educação não é construída apenas pelo professor, o aluno, e equipe pedagógica. Também a escola não
se constrói apenas com seus recursos didáticos pedagógicos como quadro branco e giz. A escola se
constrói, sobretudo, através das relações interpessoais, da construção do conhecimento em seus espaços
informais, onde há uma circularidade de significados sejam estes de conceitos científicos que se
entrelaçam aos conceitos cotidianos dentre outros. De acordo com Vigotski (1993) a formação de conceito
“é um processo criativo e se orienta para a solução de problemas”, ou seja a formação do conceito é o
resultado de uma atividade complexa em que todas as funções intelectuais fazem parte.

O discente é um sujeito ativo de seu processo de formação e de desenvolvimento intelectual, afetivo e
social, e o professor tem uma grande importância no seu papel profissional como mediador do processo de
formação do aluno para favorecer e propiciar a inter-relação. A educação no Brasil representa um espaço
de esperança na sociedade, onde juntamente com a família e a escola, compõe um conjunto em favor do
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desafio de desenvolver a formação da criança para a cidadania, usando então conhecimentos, atitudes,
habilidades, valores, formas de agir e pensar, unidas ao social, para que haja um processo de
transformação e aprendizado. É válido ressaltar que a educação é um direito de todos, e munidos deste
direito entendemos que a ação da escola tem que ser atrelada com a ação da família visto que essas
instituições agem de maneira ativa e transformadora na construção de ser e agir desta criança. Uma ação
completa a outra.

A falta de estrutura familiar foi significada pelos participantes como constituinte do conceito de violência, a
qual de certa forma afeta no comportamento e na aprendizagem do aluno. Vejamos:

Essa falta de limites das crianças essa questão da falta da educação, da falta de
estrutura familiar, então eles chegam na escola achando que pode fazer tudo.
Eles acabam não respeitando o professor, os colegas, não respeitam a equipe
pedagógica, você vê que é uma liberdade muito grande por parte deles e não sei
se isso vem da família, claro que não são todos, mas eu vejo uma parte pelo
menos na turma que atuo uma pequena parte de alunos com esse perfil de
crianças sem limites. (Valeria)

Nesta fala identificamos que a violência é vista em casa, os alunos reproduzem o que sentem e o que
veem até mesmo os próprios pais brigando e acabam achando que agredir o outro é normal e fazem na
escola com outros alunos e professores. Segundo os participantes há uma falta de respeito muito grande e
isto é resultado de uma família desestruturada.

Então, justo é na universidade que a gente aprende né Assim. tudo direitinho
como lhe dar na sala de aula, mas a gente muita vezes não considera essa
realidade concreta da sala de aula e isso gera um grande impacto, você na
universidade parece ate que nem existe nenhum problema social que as crianças
são perfeitas, então você percebe uma complexidade imensa na sala de aula e
essa toda questão né Social então isso que deixa a gente decepcionado. (Rosa)

Um dos problemas que o docente enfrenta atualmente na sua prática é a falta de respeito dos alunos por
terem famílias desestruturadas. Os alunos na maioria das vezes são filhos de pais separados, que as mães
precisam trabalhar e quem os educa são os irmãos mais velhos. No entanto a educação, os princípios e
valores que devem ser ensinados pelas famílias são trocados e os alunos chegam à escola sem respeito
algum às pessoas que fazem a escola.

Na academia os alunos da licenciatura, alguns não tem uma formação voltada para o aspecto social, a
diversidade, ao conhecimento da (re)estruturação do atual modelo de família e todos estes fatores geram
um impacto para o professor o qual se sente decepcionado por não conseguir transformar de maneira
ativa a realidade do aluno, ao se tratar de realidades complexas, e diferentes da comunidade em que ele
está inserido, da família, escola e em outros ambientes em que vive. De acordo com a psicologia
histórico-cultural, o sujeito se constrói através das relações interpessoais.

[...]isso vem um pouco da realidade com a família ou fora alguma coisa que
ele vê , então tudo que eles aprendem é a vivência tudo que eles vivem é o
reflexo[...] (Margarida)

No processo de desenvolvimento do conceito de violência durante as narrativas, percebemos um
movimento de resolução do problema em questão, a violência. Os participantes apontaram para combater
a violência a melhor solução é o dialogo entre os alunos e família, e outros profissionais, tais como
psicólogos, assistentes sociais e policiais treinados.
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Na verdade eu sempre costumo trabalhar é mais na parte do debate né A
gente sempre esta arranjando, por exemplo, é traz reportagem né Mesmo
que não traga eles já sabem eles assistem jornais então a gente sempre
esta abrindo um espaço pra que haja discussão reflexão daquela atitude se
é uma atitude realmente que deve ser imitada ou não e eles sempre dizem
que não, mas quando acaba sempre agem de forma é como se fosse um
vicio é estivesse inerte como se a violência não afetasse ele já estão tão
acostumados com isso. (Rute)

A criança e o adolescente tem contato com informações através de aparelhos celulares, acesso a internet,
televisão e redes sociais, tais como: facebook, twiter e outros; então ficam sabendo das noticias dos casos
de violência que circula no cotidiano escolar. O professor como um mediador tem que usar dessas
informações que circulam entre os alunos para abrir um espaço de diálogo que possibilite a reflexão sobre
a sua prática não só na escola, mas fora também.

Eu acho que conscientizaria entendeu agora eu acho que isso é um trabalho
que deveria ser feito também com os pais dos alunos é um trabalho social
não é limitado apenas a sala de aula seria ser um trabalho comunitário
reunir os pais reunir toda comunidade e conscientizar né Trata um pouco as
relações de pai e filho né Como é educa mesmo os pais né (Rosa)

As escolas devem criar mais projetos sociais que tragam a comunidade qual a escola, para que venham a
ter acesso ao conhecimento, à apropriação da cultura. A inserção da comunidade propicia reconhecer o
papel da escola e a contribuição que cada um deles como sujeito social atuante na sociedade pode vim
interferir na vida da criança com um bom ou um mau comportamento e principalmente com violência.

A falta de outros profissionais no cotidiano escolar coloca em riscos a vida tanto do professor quanto o do
aluno. De acordo com as narrativas é preciso ter um vigilante ou um policial treinado para atuar na escola
para solução do problema da violência. Não sabemos que hora poderá acontecer uma briga entre alunos,
ou um desentendimento com algum profissional, então é necessário que se tenha pessoas qualificadas
para não deixar acontecer cenas de violência.

Eu acho que deveria ter formação pra os vigilantes nas escolas e as
delegacias dos bairros serem mais atuantes junto com as escolas e outras
instituições que existe no bairro. Eu acho que isso resolveria porque
elvoveria a comunidade envolveria a escola como um todo porque a escola
não ta fora do bairro não ta fora da realidade da cidade em si então eu
acho que deveria ser alguma coisa em conjunto. (Margarida)

A escola precisa do envolvimento principalmente da família, dos professores, dos órgãos públicos,
principalmente os que são responsáveis pela educação, criança e adolescente, que atuem com os seus
devidos papéis para que não tenhamos indicies altíssimo de violência no espaço escola. É mais que
evidente que a culpa não é só do professor e da escola mais de toda a sociedade, a qual tem por direito e
obrigação de reivindicarem por melhor qualidade de vida para que não venha gerar a violência a qual tem
reflexos no ambiente escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o objetivo deste estudo, descrever e analisar a construção dos significados de violência dos
professores participantes do presente estudo, as análises das narrativas apontaram que os mesmos
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conceituaram a violência a partir das vivências cotidianas de diferentes formas de violência, nas relações
que se estabelecem entre professor/aluno no ambiente escolar, a partir de sua forma de ser professor,
relacionada às influências familiares e às condições de segurança disponíveis.

Nota-se que os significados construídos ligam-se a relações sociais relevantes na construção da identidade
do sujeito, tais como as relações familiares, escolares, relações com políticas públicas (segurança). Tais
relações, como obversado, constituem o processo de desenvolvimento do conceito de violência dos
participantes do estudo. Influenciam a forma de pensar e se posicionar frente à violência.

O conceito de violência, de acordo com este estudo, se construiu a partir das relações estabelecidas entre
o sujeito e o seu meio. Os resultados apontados neste estudo ressaltam a importância de um olhar, uma
postura, frente às realidades cotidianas, neste caso a violência, e os sujeitos sociais de forma integrada e
dinâmica, para uma compreensão e construção do real.
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