DISCUTINDO VIOLÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: estratégia
da construção da paz com crianças e familiares quilombolas
Iandra S. dos S. Ferreira1,2, Rayciane S. S. Ramos 1,2, Sinara de L. Souza3.&
Aisiane C. Morais4

1

Discente Bacharelado em Enfermagem, Departamento de Saúde - UEFS,2 bolsista PROEX; 3Docente do
Curso de Enfermagem, Departamento de Saúde –UEFS, 4Professor Orientador, Curso de Enfermagem,
Departamento de Saúde - UEFS

A violência é um fenômeno social que pode ser caracterizada como uso intencional da força
para ferir ou ameaçar uma pessoa grupo ou comunidade. Tendo em vista a problemática da
violência no contexto da escola, a educação para a paz surge como possibilidade para combater
a violência nas escolas por meio de atividades socioeducativas. A infância é considerada como
uma etapa substancial para o desenvolvimento relacionado a aquisição da linguagem e ao
desenvolvimento da subjetividade. O estudo teve como objetivo realizar atividades educativas
para prevenção da violência e estratégias de construção da paz com crianças de uma escola de
educação infantil. Metodologia: o trabalho foi desenvolvido em uma escola de educação infantil
municipal em uma comunidade rural quilombola do município de Feira de Santana no perído de
um ano por bolsista de extensão. O público alvo foi crianças com idades entre três e cinco anos
e suas familias. As atividades desenvolvidas na escola eram de caracter lúdico, com interação do
público. Foram alcançadas um total de aproximadamente 160 crianças matriculadas nesta
escola. Resultados: as atividades desenvolvidas nesse período eram referentes ao conhecimento
das crianças sobre o corpo humano, higiene pessoal, construção de valores, como ética, respeito
e cooperação, além de ser discutido prevenção de violência na educação infantil. Foram usados
como estratégias para abordagem dos temas, a contação de histórias com fantoches e palitoches,
jogo da memória

e atividades de pintura, sempre com a temática abordada no dia.

Considerações finais:

as estratégias de abordagem dos temas foram

apropriadas

e

possibibilitaram a maior interação do público. Entendendo que a formação dos seres sociais é
contínua e processual, consideramos que à abodagem dos valores desde a educação infantil se
faz muito importante, pois permite trabalhar com a violência a luz da educação para a paz.
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