
II Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 
28 e 29 de Novembro de 2013 

UFSC                                                                                                                                    INSS 2318-8421 
 

VIOLENCIAS NA ESCOLA E O DIÁLOGO COMO FERRAMENTA NA 

TRANSFORMAÇÃO DESTA REALIDADE 

 

Jaqueline Santos Dornelles 

 

Palavras-chave: Orientação Educacional. Violências na escola. Diálogo 

 

 Este relatório descreve e analisa o estágio supervisionado do Curso de 

Pedagogia, habilitação em Orientação Educacional da UDESC, realizado no Colégio de 

Aplicação da UFSC. Durante o corrente ano foi feito o acompanhamento do trabalho do 

orientador educacional com quatro turmas do primeiro ano do Ensino Médio, com a 

intenção de compreender o papel desse profissional e as dinâmicas que envolvem o seu 

dia-a-dia em uma escola pública de Santa Catarina. Ao longo do estágio fomos nos 

deparando com várias situações que se tratava, direta ou indiretamente, como violências 

na escola (SILVA; SALLES, 2008; ABRAMOVAY, 2009). Entendemos que quando 

esta violência se manifesta no ambiente escolar, pode causar prejuízos significativos nos 

processos de ensino-aprendizagem (ZALUAR, 1999; ABRAMOVAY, 2005). Dessa 

forma, saber como ela se apresenta, origem e as possíveis causas das suas manifestações 

é essencial na atuação do Orientador Educacional, pois a partir dessas informações pode 

fundamentar suas ações (SILVA, 2011; GRINSPUN, 2011). Devido a isso e como 

desdobramento de um projeto de pesquisa e extensão do orientador, optamos por 

abordar esse assunto no nosso projeto de intervenção intitulado Violências na escola e o 

diálogo como ferramenta na transformação desta realidade, aplicado no segundo 

semestre do mesmo ano. Partindo do princípio que a orientação educacional pode/deve 

trabalhar com todos os envolvidos no processo pedagógico, inclusive em espaços de 

formação, realizamos um ciclo de diálogos sobre a temática para toda a comunidade 

escolar, porém com diferentes enfoques para alunos, professores e familiares 

(GRINSPUN, 2011; ESTEVÃO, 2008; LÜCK, 2011). Para o encontro com os alunos, 

convidamos o Dr. Jairo Bouer devido sua proximidade com o mundo jovem. Para a 

conversa com os familiares o convidado foi o psicólogo Rogério Rosa que faz parte do 

grupo de pesquisa Gestão do Cuidado: Escola que Protege, vinculado à Universidade 

Federal de Santa Catarina (NUVIC, 2013). Desse mesmo grupo, a psicóloga e a 

professora Dra. Patrícia de Moraes Lima trabalhou na formação com os professores do 

CA. Nosso objetivo neste projeto foi de conscientizar sobre o potencial de cada 

indivíduo na produção de novos comportamentos em situações de violências na escola. 

Compreendemos que um ciclo de palestras sobre esta temática poderia ajudar pais, 

professores e alunos ao criar um espaço para o diálogo, necessário na construção de um 

ambiente saudável para educação (GRINSPUN, 2011; LONGO; PEREIRA, 2011). No 

estágio foi possível avaliar as relações que compõem a profissão de orientador 

educacional e seu importante papel na integração entre os diversos grupos presentes na 

escola no processo de ensino-aprendizagem. Ademais, consideramos como bastante 

válido e positivo a aplicação do projeto de intervenção, pois de um lado experienciamos 

a atuação enquanto futuras orientadoras e, de outro, contribuímos com o trabalho que a 

escola já vem realizando na formação integral de seus alunos. 
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