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Violências no Ambiente Escolar
 Pensar as diversas formas de violências nas escolas 

significa considerar o quanto uma criança pode ter 
seu percurso educacional fragilizado;

 A SECAD/MEC tem a missão de contribuir para a 
redução das desigualdades educacionais por meio da 
participação de todos os cidadãos em políticas 
públicas que assegurem a ampliação do acesso à 
educação.



Violências no Ambiente Escolar

 A violência física, psicológica, social, institucional, 
doméstica e familiar, em suas diversas formas, 
compõe dimensão cada vez mais ampliada no 
cotidiano da nossa sociedade. Entre as múltiplas 
formas de violência, a praticada contra crianças e 
adolescentes exige atenção prioritária do Estado, 
por outros motivos, em decorrência da condição 
peculiar de crescimento e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes vitimados por ela.

 Daí a necessidade de valorizar a permanência e 
a progressão escolar dando estabilidade a esse 
percurso. 



Violências no Ambiente Escolar
 Dentre as múltiplas formas de violências 

ocorridas no ambiente escolar, preconceito e 
discriminação são formas de violência simbólica 
que não só expulsam crianças e adolescentes da 
escola mas também expulsam/excluem no interior 
da própria escola;

 Apesar das muitas pesquisas já realizadas no 
Brasil sobre o tema, permanece a sensação de 
sua invisibilidade.



Violências no Ambiente Escolar

 As violências nas escolas começam a 
tornar-se um fenômeno, especialmente, nos 
anos 80 por alguns motivos:

 Crescimento populacional;
 Aumento da população urbana;
 Aumento das zonas periféricas nas grandes 

cidades;
 Aumento da população de baixa renda;
 Aumento da população escolarizada;
 Crise da instituição “escola”;
 Aumento das taxas de mortalidade entre os 

jovens;
 Democratização (movimentos sociais 

denunciando violências) e extensão da 
violência em todo o país.



Violências no Ambiente Escolar

 Os estudos feitos sobre violência nas escolas 
apontam, basicamente, para dois tipos de análises 
sobre o fenômeno: a) “violência vem de fora, 
portanto, deve ser exteriorizada”; b) “violência está 
dentro de cada um de nós, portanto, devemos lidar 
com ela dentro de nós”;

 Ou ainda remetem para a compreensão de que se 
há excesso de algo, há desequilíbrio de forças e, 
portanto, a violência se impõe (ex.: excesso de 
cobrança por disciplina, acaba levando os/as 
estudantes a se revoltarem contra as pessoas que 
representam autoridade).

 Fonte: Caleidoscópio dos Estudos sobre 
Violência nas Escolas no Brasil: 1980 - 2009



Projeto Escola que Protege

 Objetivo:
 Qualificar profissionais de educação nas 

modalidades à distância e presencial, para 
uma atuação adequada, eficaz e 
responsável, no âmbito escolar, diante das 
situações de evidências ou constatações 
de violências sofridas por crianças e 
adolescentes.



Escola que Protege
Ações:
Formação de profissionais da educação básica da 
rede pública de ensino, além de profissionais da 
rede de proteção integral (profissionais de saúde, 
assistência social, conselheiros tutelares, do 
Sistema de Garantia de Direitos, dentre outros/as);
Produção de materiais didáticos e paradidáticos 
nas temáticas;
Elaboração de Plano de Intervenção Educacional;
Criação/fortalecimento de uma Comissão Gestora 
Local



Histórico do Projeto Escola que 
Protege

 O projeto piloto da EqP, implantado 
inicialmente nas cidades de Recife, Belém 
e Fortaleza, previa três ações: 1) 
acolhimento, avaliação diagnóstica e 
atendimento psicossocial às crianças e 
adolescentes; 2) escola para pais; e 3) 
capacitação de professores(as). Nesta 
fase, o projeto atingiu 403 escolas, 4.340 
famílias e capacitou 1.540 professores(as).



Histórico do Projeto Escola que 
Protege

 Em 2006, o Escola que Protege continuou 
investindo na formação continuada de 
professores(as) e, por meio de 20 IES, alcançou 
84 cidades de 18 Unidades Federadas (UF) e 
formou 4.500 educadores(as), em módulos 
presenciais e a distância, beneficiando cerca de 
800 escolas.

 Na edição de 2007,o Ministério da Educação 
descentralizou recursos para 18 universidades 
públicas e a previsão de capacitação era de 
10.000 pessoas.



Projeto Escola que Protege

 Em 2008, foi lançada a Resolução nº37 e 
normatizou a seleção de mais 18 universidades 
públicas. A execução dos projetos vem 
acontecendo em 2009 e há previsão de 10 mil 
profissionais formados/as;

 Já em 2009, a Resolução nº17 foi publicada e 
foram aprovados 17 projetos. As 
descentralizações e os convênios estão 
ocorrendo e a execução dos projetos dá-se entre 
2009 e 2010. 



Lei 11.525/2007
 Além da tarefa de fomentar a formação 

continuada, temos o compromisso de fomentar o 
cumprimento da Lei 11.525/2007 a qual modificou 
a LDB, obrigando os sistemas a prever o ensino 
do Estatuto da Criança e do Adolescente no 
Ensino Fundamental.

 O MEC em parceria com a SEDH, FIA/CEATS e 
Fundação Telefônica ofereceu curso on line com 
1000 vagas para profissionais de educação sobre 
o ECA e ofertará, em 2010, mais 1000 vagas.

 Além disso, o MEC em parceria com a UFPB está 
realizando pesquisa sobre a implementação da 
Lei 11.525/07 em todas as Secretarias de 
Educação no país.  



A educação é fator fundamental para garantir 
um desenvolvimento duradouro e sustentável, 
capaz de promover a inclusão social e o pleno 

exercício da cidadania.



Contatos:

 escolaqueprotege@mec.gov.br
 Telefones: (61) 2104-9468/8490
 danielly.queiros@mec.gov.br
 Coordenadora:
 Rosiléa Wille – Coordenação-Geral de 

Direitos Humanos

mailto:escolaqueprotege@mec.gov.br
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