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RESUMO:

Nos últimos anos, as escolas vêm sendo um palco para diversos eventos de violência e que no decorrer do tempo,
tais eventos acumularam características ainda mais violentas. Diante deste cenário, observa-se o despreparo dos
agentes educadores e, sobretudo, dos professores em lidar com situações adversas no ambiente escolar incluindo as
violências, nas quais, exigem uma melhor formação para o seu enfrentamento. A pesquisa tem natureza qualitativa
descritiva, onde para a coleta dos dados foram utilizados o questionário e entrevista, sendo a análise dos dados feita
com base em categorias e subcategorias. Os resultados obtidos evidenciaram que os licenciandos apresentam
concepções superficiais a respeito do tema abordado, gerando assim, más perspectivas perante às suas ações de
enfrentamentos, ficando claro a importância dos licenciandos desenvolverem durante a graduação as competências
cabíveis para que sejam tomadas decisões reflexivas e não ativas face às violências no espaço escolar.

PALAVRAS – CHAVE: Concepções. Perspectivas. Violência escolar.

ABSTRAT:

In recent years, schools have been a stage for various events of violence and over time, such events have
accumulated even more violent characteristics. Given this scenario, we can observe the lack of preparation of
educators and, above all, teachers in dealing with adverse situations in the school environment, including violence, in
which they demand better training in their confrontation. The research has a qualitative descriptive nature, where the
data collection was used the questionnaire and interview, being the data analysis based on categories and
subcategories. The results obtained evidenced that the graduates have superficial conceptions about the topic
addressed, generating, thus, bad perspectives before their actions of confrontations, being clear the importance of the
graduates to develop during the graduation the competent competences so that they are made reflexive and non active
decisions.

KEYWORDS: Conceptions. Perspectives. School violence.
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1. INTRODUÇÃO
Face ao que vem ocorrendo atualmente nos espaços escolares, é preciso que os atores envolvidos com o processo
de educação consigam compreender e se subsidiar de tal forma que estejam preparados para resolver as situações
no cotidiano escolar.

Gonçalves (2008) afirma que a violência sempre existiu na humanidade, só que, ao utilizar sua inteligência para
produzir tecnologia, o homem a aperfeiçoou o suficiente para gerar uma cultura de violência. Ou seja, as
transformações sociais em que a humanidade vem passando, potencializam o aparecimento das diferentes formas
desse fenômeno que atualmente vem se evidenciando no ambiente escolar.

Definir e sistematizar violência escolar até hoje tem sido um desafio, pois, no ponto de vista de Abramovay (2005),
requer cautela por tratar-se de um evento dinâmico e mutável, onde suas representações e significados passam a
todo o momento por adaptações à medida que as sociedades vão se transformando ao longo do tempo.

Sendo assim:

Denomina-se violência escolar todos os atos ou ações de violência, comportamentos
agressivos e antissociais, incluindo conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos
criminosos, marginalizações, dentre outros praticados por, e entre a comunidade escolar
(alunos, professores, funcionários, familiares e estranhos à escola) no ambiente escolar
(PRIOTTO; BENOTI, 2009, p.162).

No que se refere aos tipos de violências que ocorrem no espaço escolar, “as micro- violências podem passar
despercebidas e são muitas das vezes consideradas normais por todos” (ABRAMOVAY, 2015, p.9). Em outras
palavras, quando a autora se refere às micro- violências está expondo as agressões verbais como, por exemplo,
xingamentos, incivilidades, desrespeitos, ofensas e que estes estão sempre ocorrendo por motivos banais, presentes
no cotidiano da escolar, passando a ser percebido como eventos normais.

Realmente, no que tange à violência no espaço escolar, segundo Almeida (2008), tem despertado um interesse
preocupante da sociedade em geral principalmente devido ao impacto que a mídia vem produzindo com relação aos
desdobramentos deste fenômeno.

Só que, quando esta violência está relacionada à escola, é preciso entender que vai muito além das agressões
verbais e físicas entre professores e alunos. Além do mais, “em muitos casos, a escola possui seus próprios
mecanismos de exclusão e de seleção social, escolhendo alguns e colocando para fora outros” (ABRAMOVAY,
20015, p. 8).

Diante de uma perspectiva sociológica, Almeida (2008) expõe que são através das relações sociais onde estão
inseridas no interior da escola, que se origina a violência e considerando a escola como espaço social e de
contradições, a violência aparece na forma de recusa pois os alunos não a consideram como sendo um local para a
construção de um futuro promissor.

Sendo assim, é certo admitir que no espaço escolar não só há uma reprodução das violências decorrentes da
sociedade como também ele produz suas formas próprias de violências de diversas formas e diversos tipos presentes
no seu dia a dia.

É dentro desta perspectiva que se espera do professor um conjunto de conhecimentos e habilidades principalmente
no que se refere à violência escolar, pois já se é observado em estudos que uma vez esses docentes bem preparados
para os possíveis enfrentamentos, propiciarão ao aluno possibilidades de interações que irão favorecer a sua
formação ética minimizando assim os eventos de violências no espaço escolar, expõe Magalhães (2006).

Para tanto, de acordo com Gomes e Zechi (2007), é preciso que haja mudanças de comportamento dos docentes
diante da problemática analisada, começando primeiramente pelas mudanças nos currículos dos cursos de formação
de professores, pois estes não proporcionam conhecimento suficiente para lidar com essas questões do dia-a-dia das
escolas.
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Além disso:

[...] a sociedade cobra do professor algumas atitudes por entender que ele teve a
preparação para lidar com as diversas situações inerentes a violência. O problema é que
muitas vezes o professor também não recebeu este tipo de formação e não sabe como agir
diante dos problemas [...] (GONÇALVES, 2008, p.8).

Reforçando o que foi exposto por Gonçalves (2008) anteriormente e, Gomes e Pereira (2009, p.202) apresentam a
seguinte afirmação: “sendo o docente uma liderança estratégica na sala de aula, é importante que esteja capacitado a
agir perante as violências, não com receituários e recursos aprendidos por ensaio e erro, mas com a compreensão
científica dos fatos”.

De fato, é muito importante contar com a capacitação dos docentes para lidarem de fato com tais eventos violentos,
mas também se espera que toda a comunidade escolar esteja envolvida e interligada em conjunto com as famílias
para que todo o processo de prevenção e enfrentamentos seja fortalecido.

De acordo com as propostas das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica
(BRASIL, 2015), estas são norteadas para uma formação baseada nos Direitos Humanos.

Como se pode notar são questões muito complexas que estão inseridas no plano de formação profissional docente e
que se for analisar de uma forma mais profunda, as instituições não seguem à risca essas propostas, onde não são
incorporadas ao conjunto de disciplinas da estrutura curricular da maioria dos cursos de licenciatura o que vem a
comprometer a clareza dos formandos sobre a violação desses direitos, afirmam Badia et al (2014).

Para reforçar ainda mais a problemática da deficiência estrutural nos currículos dos cursos de licenciatura no que
tange a preparação dos docentes face às violências, Gomes e Pereira (2009, p. 206) afirmam o seguinte:

[...] a preparação do magistério, como se conhece, é recente e tem conexões débeis com
as correntes do desenvolvimento intelectual nas sociedades modernas. O que os
estudantes aprendem é em grande parte intuitivo e imitativo, em vez de explícito e
analítico. Como arte, tendem a aprendê-la na prática, isoladamente, confinados às salas de
aulas [...].

Com base em tudo que foi levantado, a questão desta pesquisa é: de qual forma os professores em formação inicial
de Ciências e Biologia da Universidade Federal de Sergipe vêm sendo “preparados” para enfrentar situações de
violência no ambiente escolar Tendo como objetivo geral avaliar o enfoque que o curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Sergipe oferece aos licenciandos em formação face às situações de violência
no âmbito escolar.

2- MATERIAL E MÉTODOS

Para a elaboração da pesquisa foi necessário contar com o espaço físico da Universidade Federal de Sergipe,
localizada na Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos Av. Marechal Rondon, s/n, Jd. Rosa Elze São
Cristóvão/SE.

Hoje, o curso de Ciências Biológicas conta com os três turnos, sendo o da manhã destinado aos alunos de
Bacharelado e os turnos vespertinos e noturnos aos alunos de Licenciatura. Anualmente ingressam 110 alunos
distribuídos da seguinte forma: 30 para o curso de Bacharelado, 40 para Licenciatura vespertino e 40 para
Licenciatura noturno, apresentando atualmente 539 alunos ativos, aproximadamente 30 professores mestres e
doutores em diversas áreas, 14 servidores e coordenados pelo professor Edilson Divino (estes dados foram retirados
do site do departamento de Biologia/ UFS).

Anualmente, formam-se no curso em média 30 alunos. Com isso, para que a pesquisa tivesse uma quantidade
considerada em relação ao universo da pesquisa, participaram 15 licenciandos que estão no último período do
curso, sendo 5 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com faixa etária que varia de 20 a 31 anos. A fim de
garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa, estes, no decorrer da análise dos dados foram identificados com a
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letra “L” acompanhada de um numeral, exemplo: L1, L2......L15.

Além disso, a pesquisa conta com a participação em entrevista, da atual Diretora do Serviço de Educação em
direitos Humanos (SEDH/SEED) e coordenadora do Núcleo de Prevenção à Violência da Secretaria de Estado da
Educação para se averiguar as situações reais da violência escolar e os tipos mais comuns deste fenômeno
presente em nossas escolas.

A análise dos dados foi feita com base em categorias e subcategorias que estão de acordo com as estruturas do
questionário e da entrevista.

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para melhor apresentar os dados, foi elaborado 4 blocos de análise, sendo os três primeiros referentes às
informações dos questionários e o quarto referente a entrevista.

3.1- Informações sobre o tema violência escolar

Os licenciandos foram questionados sobre o entendimento que eles tinham em relação ao termo “violência na escola”.
Diante das respostas obtidas, ficou evidente que estes apresentam concepções básicas a respeito da violência
escolar. Dentre os 15 licenciandos, 10 deles expressaram entender de violência escolar como sendo atos de
agressões verbais, físicas, moral, emocional. Os 5 restantes explicitaram uma concepção superficial com respostas
até bem elaboradas, mas que seus conhecimentos a respeito do tema abordado são baseados em fatos e eventos
pontuais exaltados principalmente pelos veículos de informações que são transmitidos através das mídias para a
sociedade. Abaixo expomos algumas falas que retratam a concepção dos sujeitos da pesquisa em relação a este
questionamento:

“Qualquer ato de agressão seja físico, verbal ou outro dentro do ambiente escolar”- L1

“Violência é todo e qualquer forma de agressão seja ela agressão verbal, ou física que ocorre dentro da escola ou em
seus arredores. ” – L6

Como podemos observar, os futuros docentes não apresentam uma concepção mais aprofundada a respeito da
violência no âmbito escolar, ficando restrito a ideia de agressão verbal e ou física. De certo modo, este tipo de
concepção é hoje segundo Gomes e Pereira (2009) a face mais visível das violências nas escolas indo das graves
agressões, incluindo múltiplos homicídios, praticadas por alunos contra colegas e professores e que para Abramovay
(2015), é preciso entender que a violência escolar vai muito além das agressões verbais e físicas entre professores e
alunos.

Vemos, diante das respostas obtidas pelos licenciandos a respeito do tema abordado, que há necessidade de se
trabalhar a violência escolar no decorrer da formação desses futuros docentes para que adquiram uma concepção
completa, quanto aquela exposta por Priotto e Boneti, (2009) onde expressam violência escolar como sendo todos os
atos ou ações de violência, comportamentos agressivos e antissociais, incluindo os conflitos interpessoais,
depredações contra a instituição, atos criminosos, dentre outros praticados por alunos, professores, funcionários,
familiares e estranhos à escola no ambiente escolar.

Para tanto, duas respostas chamaram a atenção pelo simples fato de abordar a violência como um fato que ocorre
não só entre os alunos e professores, mas também por parte dos funcionários ou comunidade escolar:

“É aquela que ocorre dentro do espaço escolar, que pode ser oriunda tanto de alunos, professores e demais
funcionários” – L3

“É a violência que ocorre na escola, pelo ato de agressão por parte do aluno ou da comunidade escolar com outros
integrantes da instituição” – L9

Isso é de grande valia no que diz respeito ao docente estar consciente de que a violência pode ser gerada também
pela própria instituição onde a partir daí Priotto e Boneti (2009) enfatizam a necessidade de distinguir o fenômeno
violência escolar para que se possa estabelecer com clareza o papel dos educadores e da escola enquanto instituição
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na prevenção deste.

3.2- A formação dos professores e as questões que envolvem a violência escolar

Foi questionado aos licenciandos de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, se o curso os prepara para lidar
com as questões de violência escolar e caso a resposta fosse negativa o que era necessário para haver essa
preparação. Os resultados apontam que 11 dos 15 licenciandos afirmaram que a Universidade, ou seja, o curso de
Ciências Biológicas Licenciatura Plena não prepara seus alunos para lidar com as questões de violências no espaço
escolar deixando claro em suas respostas o que seria necessário para tal preparação.

Observamos que dentre os 11 licenciandos, 4 deles expuseram as mesmas necessidades para a obtenção de uma
formação acadêmica mais reforçada no que diz respeito aos enfrentamentos das violências no espaço escolar, onde
em comum acordo explanaram a inclusão de mais disciplinas que abordem o tema com mais aprofundamento através
de discussões, palestras e que apenas uma disciplina durante todo o curso que aborda as questões de corpo, gênero
e sexualidade e inclui o tópico violência sexual. Os trechos destacados a seguir foram algumas das respostas que
representam a situação em questão:

“Disponibilizar em nosso curriculum disciplinas relacionadas a psicologia do comportamento para que exemplos sejam
explanados e assim abrir uma discussão acerca do que pode ser feito para contornar algumas situações que por
ventura venham a ocorrer. ” – L11

“Trazer mais disciplinas que incorporem essas temáticas durante a graduação. Até o momento a única disciplina
incorporada ao currículo de licenciatura de ciências biológicas atualmente, foi a disciplina de corpo, gênero e
sexualidade que tratam de violência de gênero. ” – L12.

Ainda no tocante a esta questão, os 9 licenciandos expuseram diversas necessidades para que o seu curso os
preparem de forma adequada em relação ao tema abordado, que vai desde a intensificação de práticas pedagógicas
ao aumento de carga horária dos estágios sendo estes insuficientes, pois estas são voltadas para o cotidiano escolar.

Podemos observar que, diante desses resultados, fica claro que os cursos, em destaque aqui o de Biologia
Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, não oferta de maneira mais completa, aos seus graduandos uma
preparação adequada em relação as questões de violências no espaço escolar, fazendo com que seus futuros
docentes não tenham de forma satisfatória a fundamentação teórico/prático para tais questões e consequentemente a
falta de habilidades em lidar com os possíveis eventos de violência que podem ocorrer na escola.

Deixamos claro também que os licenciandos podem obter tais fundamentações teóricas e práticas sob diversas
circunstâncias, mas que o propósito da pesquisa é avaliar o enfoque do curso de Biologia a respeito do tema
abordado.

Em outras palavras, o currículo acadêmico do curso de Biologia, assim como tantos outros de variados cursos de
licenciatura, ainda são deficientes em relação às propostas expostas pelas Diretrizes Curriculares para a Formação de
Professores da Educação Básica (BRASIL,2015), onde estas são norteadas para uma formação baseada nos Direitos
Humanos.

Preocupa-nos em saber que apenas uma disciplina dentro de uma gama que constitui a grade curricular dos
licenciandos em Biologia trabalhe somente as questões de corpo, gênero e sexualidade, haja vista que a violência
escolar é um fenômeno dinâmico e que está presente neste ambiente sob vários aspectos em diferentes perspectivas,
não se restringindo a poucas especificidades que tem conhecimento.

Por outro lado, 4 licenciandos responderam que a Universidade prepara para os enfrentamentos de violências por
terem algumas disciplinas que provavelmente favoreçam a discussão do tema. Todos os 4 licenciandos apontaram a
matéria Corpo, Gênero e Sexualidade como sendo a disciplina que estimula a discussão do tema violência, como
podemos ver abaixo:

“Das disciplinas cursadas até o momento, à disciplina de Corpo, Gênero e Sexualidade foi a que mais enfatizou essa
problemática. ”- L15
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Isso já é um grande avanço pois de certo modo já se é possível estabelecer através dessa disciplina informações e
orientações importantes a respeito de corpo, gênero e sexualidade num contexto multicultural e dos direitos humanos,
enfatizando as relações de poder e hierarquias de gênero, preconceito, discriminação e violências que se manifestam
sob diversos aspectos no ambiente da instituição escolar, como o próprio objetivo da ementa da disciplina sugere.

3.3- A violência escolar na prática do professor em sala de aula

Foi perguntado para os licenciandos quais suas perspectivas diante das violências que poderão ocorrer no ambiente
escolar, quando estes estiverem na situação de professores.

Diante das respostas, foi possível verificarmos uma gama de expectativas que podemos organizá-las de modo
semelhante. Se observarmos, 5 dos licenciandos (L2, L3, L4, L9 e L13) demonstraram em suas respostas terem
diante das possíveis situações de violência, medo em não saber lidar com tais situações, ansiedade, angústia e
preocupação, sentimentos que são decorrentes da falta de capacitação desses futuros docentes com relação aos
enfretamentos da violência no espaço escolar. A seguir, estão algumas das respostas que se relacionam com a
questão discutida:

“Tenho muito medo, pois os casos de violência contra professores estão cada vez mais crescentes e isso acaba nos
deixando onipotente. ”- L4

“Angústia, preocupação e ao mesmo tempo motivação em planejar interdisciplinares que abranjam o tema violência
com o intuito de sensibilizar os alunos para essas questões. ”- L13

De certa forma esse tipo de situação se torna preocupante uma vez que saindo de suas instituições com tais
expectativas em relação ao que vem acontecendo nas escolas, esses docentes não têm a capacidade em lidar com
as situações adversas de violência vindo a se depararem com o choque de realidade e consequentemente adquirirem
o mal estar docente em que , segundo Gonçalves (2008), o problema é que muitas das vezes o professor também não
recebeu este tipo de formação e não sabe como agir diante dos problemas.

Para isso, é importante ressaltarmos novamente a importância de se trabalhar durante a graduação desses
licenciandos a temática violência na escola de forma a lidar com ela incluindo em suas práticas pedagógicas medidas
que façam com que os futuros docentes conheçam como a violência se desenvolve no cotidiano escolar.

Em contraste, 6 licenciandos apresentam boas expectativas no que se refere a tomadas de atitudes para tentar
resolver as situações de violência, mas serão tomadas de decisões feitas com base em reações emocionais
momentâneas. Gomes e Zechi afirmam que o professor é considerado um dos principais agentes colaboradores para
o enfrentamento de situações de violência escolar e para que o professor desempenhe com sucesso o seu papel, se
faz necessário repensar nas práticas e nos saberes docentes que nortearão suas ações, como podemos visualizar
abaixo:

“Como professora vou evitar ao máximo situações que possam gerar algum tipo de violência. E se essa situação vier a
acontecer contornarei a mesma e tomarei as medidas cabíveis junto à direção da escola. ”- L11

No entanto, isso pode ser considerado um reflexo da responsabilidade, porque de acordo com Gonçalves (2008), a
sociedade cobra do professor algumas atitudes por entender que ele teve a preparação para lidar com as diversas
situações inerentes a violência, e ao contrário do que os resultados revelaram, não está havendo esse tipo de
formação.

3.4- Dados sobre a violência escolar em Aracaju

A entrevista foi feita na Secretaria de Estado da Educação, na sala da diretora do Serviço de Educação em direitos
Humanos (SEDH/SEED) num ambiente bastante tranquilo para que as informações fossem passadas e gravadas sem
interferências externas.

Foi exposta à diretora a seguinte questão: “nos últimos anos Aracaju tem acompanhado sucessivos eventos de
violência nas escolas, onde despertou a atenção dos professores, pesquisadores e gestores públicos. De acordo com
seus conhecimentos na área, poderia me informar quais as violências mais frequentes no espaço escolar aqui na

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/concepcoes_e_perspectivas_dos_licenciandos_de_biologia_da_univers.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



capital

Primeiramente J.M. distinguiu a violência percebida na escola da violência praticada no ambiente escolar, para termos
a noção de quais tipos de violências estão presentes nas escolas de Aracaju. Assim, logo abaixo, estão algumas de
suas falas que representam tal questão:

–“ ... temos que dividir a violência que é percebida na escola né ”

– “Da violência praticada na escola, que são duas coisas diferentes: a violência percebida na escola é a violência
doméstica, é o maior... maior... É o maior índice de violência doméstica. E aí, dentro do conceito de violência
doméstica, a gente precisa ver que a violência física e a violência psicológica, elas são muito fortes né!”

- No caso da violência praticada no ambiente escolar, a mais forte é o Bullying. O Bullying corresponde a 72% dos
casos de violência na escola.

De uma maneira mais sistematizada, J.M. nos mostrou que realmente as agressões físicas e verbais, esta última
velada sob forma de Bullying, estão presentes nas escolas de Aracaju. Ainda reforçou que 72% dos casos de violência
detectados nas escolas é o Bullying.

Estes tipos de violências citados por J.M. são considerados por Abramovay (2015), como sendo as micro-violências,
por exemplo, as agressões verbais, ofensas, incivilidades e que segundo ela são suficientemente a força motriz para a
criação de um clima de insegurança e violência, justamente no ponto em que J.M. se referiu falando assim:

“Que em muitos casos ela pode evoluir para uma violência física...

Ainda dentro deste contexto, J.M. reforça a violência que é praticada pela própria escola, revelando de acordo com
seus conhecimentos e experiências em sua área de trabalho, as principais praticadas pela instituição:

- “Há também uma violência praticada pela própria escola, não é ”

Como podemos perceber, fica claramente visível que a instituição exerce sua própria violência, em que, segundo
Abramovay (2015), os impactos desta, por exemplo, a mudança constante e a falta de professores, de diretores, de
funcionários e os problemas de infraestrutura, atingem as relações no cotidiano escolar tornando-a suscetível a
geração do fenômeno em questão.

Foi feita a seguinte pergunta: “sendo a senhora uma professora de ensino superior em diversos cursos de licenciatura,
a senhora acha que os professores estão sendo preparados para encarar toda essa violência que está ocorrendo no
ambiente escolar Caso não, o que estaria faltando na formação desses professores a fim destes saírem da graduação
preparados para lidar com os casos de violência escolar”

Obtivemos as seguintes respostas representadas abaixo:

– “Não! ”

- “Infelizmente a visão que se tem de violência é uma visão muito amadora... de violência...”

- “Olha! O currículo de formação do professor ele é decrépito. Ele só pensa em coisas técnicas, didática...”

Mais uma vez fica evidente que os professores durante a sua formação não são preparados a desenvolver
competências e habilidades para lidar com as questões de violência no espaço escolar e as concepções tanto dos
professores formados como os dos licenciandos a respeito das violências são, influenciadas pelas notícias
sensacionalistas ou seja, concepções amadoras, superficiais, sem cunho científico.

J.M. afirma categoricamente que os currículos de formação para a docência são decrépitos, ou seja, antigos,
ultrapassados e que estes estão mais direcionados às técnicas de ensino e aos domínios do conteúdo do que as
vivências nas escolas.

Com isso, vem se concretizar o que Gomes e Zechi (2007) afirmaram quando expuseram tal questão, onde realmente
é preciso que haja mudanças de comportamento dos docentes diante da problemática analisada, começando
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primeiramente pelas mudanças nos currículos dos cursos de formação de professores pois estes não proporcionam
conhecimento suficiente para lidar com essas questões do dia-a-dia das escolas.

Foi levantado para J.M. se era preciso incluir disciplinas específicas que abordassem de uma maneira mais profunda
as questões de violência e para nossa surpresa ela afirma o seguinte:

- “[...]é preciso estudar Antropologia, é preciso conhecer a formação do homem, é preciso estudar Sociologia, e não é
num período só não, é preciso estudar Sociologia durante a faculdade toda né É preciso estudar metodologias, as
pessoas precisam entender o método. ”

Contudo, é preciso ofertar de modo contínuo enfoques que trabalhem as diversas perspectivas das violências no
âmbito escolar e que segundo J.M., deixou evidente que tais enfoques poderiam estar incluídos nas disciplinas como
Antropologia, Sociologia, Psicologia, fazendo com que os futuros docentes entendam desde a origem até as
consequências deste fenômeno tão presente nas escolas.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao cruzarmos os resultados em relação às concepções dos Licenciandos a respeito da violência escolar com o relato
da Diretora sobre essa questão, concluímos que estes futuros docentes apresentam superficialidade em suas
concepções, ou seja, o que sabem sobre violência escolar é amadora, baseada em eventos pontuais que são
expostos de um modo sensacionalista através dos meios de comunicação.

Com isso, os licenciandos não apresentam um saber de cunho científico a respeito do tema, ficando somente
relacionado com a sua face mais visível que são das agressões. É importante entender que a violência escolar vai
além do que os licenciandos conhecem sobre o fenômeno, ou seja, envolve muito mais as questões de
relacionamento entre alunos e professores.

O desenvolvimento deste trabalho apontou que realmente há uma deficiência dos licenciandos no saber da violência
escolar pelo fato de que os cursos de licenciatura ainda contêm currículos antigos, deficitários no tocante a trabalhar a
violência com o objetivo de preparar esses futuros docentes para lidar com tais questões muito presentes no espaço
escolar. Tais currículos ainda norteiam seus ensinamentos para o domínio de práticas e conteúdos pedagógicos
inerentes as disciplinas lecionadas, produzindo assim profissionais técnicos em “dar aulas”, mas que não têm
preparação adequada em lidar com os eventos de violência que podem ocorrer na escola.

No que se refere aos principais tipos de violências evidentes nas escolas de Aracaju, os futuros licenciandos se
depararão com as que são percebidas na escola, no caso das violências domésticas, onde estão incluídas as
agressões físicas e psicológicas, as que ocorrem no espaço escolar, as agressões verbais sob forma de Bullying,
onde segundo dados da entrevistada ocorrem em 72% dos casos de violência.

Assim, observa-se que o curso de Biologia da Universidade Federal de Sergipe não oferta de maneira adequada aos
seus licenciandos subsídios para que haja um desenvolvimento de competências e habilidades à respeito das
violências que ocorrem no espaço escolar, ficando restrito a uma abordagem específica na disciplina Corpo, Gênero e
Sexualidade, mas que não são enfocadas as diversas violências que ocorrem no dia a dia da escola.

Logo, é de suma importância que esses futuros docentes carreguem práticas pedagógicas que são inerentes aos
conteúdos trabalhados em sala, assim como, apresentem práticas que visem o enfrentamento e a prevenção dessas
violências que estão presentes no espaço escolar.

Contudo, as perspectivas negativas dos licenciandos perante aos eventos de violência no espaço escolar, estão
associados ao fato de não conhecerem uma concepção mais aprofundada do fenômeno em questão, sendo
consequência da falta de abordagem deste durante a graduação.

O presente trabalho propõe diante do tema, que haja mudanças nas práticas pedagógicas das disciplinas obrigatórias
durante a graduação, proporcionando aos licenciandos um embasamento científico sobre a violência, para que o
futuro docente tenha a capacidade de ser um veículo de prevenção, disseminando uma cultura de paz e de
enfrentamentos adequados perante a violência escolar, contribuindo assim para que os futuros casos não se tornem
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alvos de banalização e sensacionalismo.
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