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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi compreender quais as barreiras que os educadores da Secretaria Estadual do Ceará 

enfrentam para trabalhar a prevenção às violências, principalmente as violências sexuais, dentro das escolas 

públicas de ensino médio de Fortaleza. A importância desta investigação consiste em trazer reflexões sobre limites 

e possibilidades de trabalhar a prevenção às violências, dentro das escolas, a partir da escuta dos educadores, os 

quais são atores mais importantes para implementação desse trabalho para promoção aos direitos da criança e do 

adolescente. Esta pesquisa sustenta-se em um estudo de caso exploratório descritivo e de cunho qualitativo, teve 

como campo de intervenção o espaço da formação de educadores da rede estadual de ensino de Fortaleza, para 

formação das comissões de prevenção da violência, compreendendo as três unidades de gerenciamento, 

abrangendo a 91 escolas e 450 profissionais, entre gestores, educadores e profissionais de apoio, por meio de 

acordo de cooperação técnica firmado entre SEDUC- CE, UNIFAMETRO e Visão Mundial, firmado em abril de 

2021. Conclui-se que a prevenção é a maneira eficaz e abrangente para evitar a violência contra crianças e 

adolescentes, e por meio desta, busca-se uma atuação e mediação para transformação de condutas e construção 

coletiva de novas culturas, sensibilizando e mobilizando a sociedade para um espaço segura e saudável para o 

desenvolvimento desse público. 

 

Palavras-Chave: Educação. Prevenção. Violência sexual. Crianças. Adolescentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação é um direito fundamental para crianças e adolescentes brasileiros, e de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº 9.394/1996, no seu artigo 2º 

a educação a precisa ser compreendida de forma integral:  

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, p. 01, 1996). 

No entanto, a história da educação brasileira, a qual foi excludente desde sua origem, 

inicialmente com os jesuítas os quais impuseram a catequese aos índios e posteriormente com 

a exclusão de negros, diferenciação de ensino de meninos e meninas, nos deixou um legado de 

um formato tradicional que valoriza os conhecimentos cognitivos pautada na supremacia de 

uma elite machista e branca e desconsidera outros aspectos da educação e formação humana.  

O tipo de educação formal que sobreviveu até a ditadura da década de 60, não conseguiu 

mais se sustentar devido a própria complexificação da vida na sociedade, apesar de sabermos 

que muito ainda precisa ser feito no quesito do acesso para todos, garantindo de fato a inclusão, 

buscando desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e 

competências. 

A Ditadura proporcionou a desigualdade social e como forma de enfrentamento, a 

questão social se aguçou em decorrência do agravamento da pobreza, do crescimento dos 

espaços urbanos e da violência em todos os seus aspectos. Os espaços escolares também 

sofreram estas mudanças, as necessidades dos alunos, professores e todos os profissionais da 

escola, junto com os movimentos sociais, lutavam para que se repensassem a mesma como um 

espaço de conhecimento plural, com necessidades diversas.  

Paulo Freire, no seu poema “A escola”, procurou demostrar a riqueza e pluralidade da 

mesma: “Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é 

sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima” (FREIRE, 

1996). 

Na atualidade, existe uma demanda pela inserção de temas relacionados aos direitos 

humanos dentro das escolas, principalmente no que se refere ao enfrentamento às violências 

contra crianças, adolescentes e jovens. Em 2008 foi implementado no país o "Programa Escola 

que Protege” com o objetivo de enfrentar as violências domésticas contra crianças adolescentes 

e jovens. No Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069/90, nos artigos 56 e 245, já 
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estabelecem a obrigatoriedade de notificação das violências por parte dos profissionais de 

educação e da rede de serviços ao Conselho Tutelar.  

Um dos grandes desafios atuais dentro das escolas é atender as necessidades dos alunos 

e compreender o entorno social, muitas vezes, impactados com problemas como racismo 

estrutural, violências domésticas, institucional, urbana, suicídio, dentre outros, que afetam a 

vida de crianças e adolescentes e acabam com colaborar com os índices de evasão e muitas 

vezes morte destes adolescentes. De acordo com o relatório desenvolvido pelo Comitê Cearense 

de Enfrentamento aos Homicídios na Adolescências, realizado em 2016, mais de 60% dos 

adolescentes morrem 6 meses depois que evadiam das escolas (CCPHA, 2016). 

A atual Base Nacional Comum Curricular- BNCC (BRASIL, 2018) que estabelece os 

direitos de aprendizagem dos alunos da educação básica no Brasil, nas suas competências, 

inseriu questões relacionadas ao desenvolvimento intelectual, social e humano do aluno.  

Embora a Lei de Diretrizes de Base (BRASIL, 1996) preconize o ensino o qual incluiu 

dimensões do trabalho, cidadania, cultura, ciência e a BNCC tenha regulamentado as 

competências que devem nortear o aprendizado das crianças e adolescentes brasileiros, ainda 

nos deparamos com escolas que privilegiam o ensino cognitivo, descontextualizado, sem 

inclusão de temas relacionado a cidadania e direitos humanos e prevenção às violências. 

O Brasil avançou no seu marco regulatório para prevenir às violências, o Estatuto da 

Criança e do Adolescentes (BRASIL, 1992) traz a obrigatoriedade da notificação, temos o 

Conselho Tutelar que é o órgão para o qual deve ser encaminhando às notificações, porém, 

ainda existe um desafio na pasta da educação no que se refere ao enfrentamento às violências 

contra crianças e adolescentes.  

Diante do apresentado, surge o seguinte problema de pesquisa: Quais as barreiras que 

os educadores da Secretaria Estadual do Ceará enfrentam para trabalhar a prevenção às 

violências, principalmente as violências sexuais, dentro das escolas públicas de ensino médio 

de Fortaleza? 

Esse trabalho buscou compreender as barreiras que os educadores da Secretaria Estadual 

do Ceará enfrentam para trabalhar a prevenção às violências, principalmente as violências 

sexuais, dentro das escolas públicas de ensino médio de Fortaleza. Os objetivos específicos da 

pesquisa são: Identificar os desafios e possibilidades para implementação de um programa de 

prevenção às violências, em articular, o trabalho infantil, nas escolas públicas de ensino médio 

de Fortaleza, a partir das percepções dos educadores das referidas escolas. Conhecer como é 

realizado o trabalho de prevenção as violências dentro das escolas públicas de ensino médio de 

Fortaleza.  
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Esta pesquisa sustenta-se em um estudo de caso exploratório descritivo e de cunho 

qualitativo, teve como campo de intervenção o espaço da formação de educadores da rede 

estadual de ensino de Fortaleza, para formação das comissões de prevenção da violência, 

compreendendo as três unidades de gerenciamento, abrangendo a 91 escolas e 450 

profissionais, entre gestores, educadores e profissionais de apoio. 

A importância desta investigação consiste em trazer reflexões sobre limites e 

possibilidades de trabalhar a prevenção às violências, dentro das escolas, a partir da escuta dos 

educadores, os quais são um dos atores mais importantes que devem ser considerados ao 

implementar este tipo de trabalho para promoção aos direitos da criança e do adolescente 

 

2. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa sustenta-se em um estudo de caso exploratório descritivo e de cunho 

qualitativo, teve como campo de intervenção o espaço da formação de educadores da rede 

estadual de ensino de Fortaleza, para formação das comissões de prevenção da violência, 

compreendendo as três unidades de gerenciamento, abrangendo 91 escolas e 450 profissionais 

de educação, entre gestores, educadores e profissionais de apoio, por meio de um acordo de 

cooperação técnica firmado entre Secretaria de Educação do Ceará - SEDUC, Empreendimento 

Educacional Maracanaú – UNIFAMETRO e Visão Mundial, firmado em abril de 2021. 

Sobre o método de estudo de caso, segundo Clemente Júnior, temos que: “é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo no seu contexto da vida real, 

mesmo que os limites entre o fenômeno estudado e o contexto não estejam claramente 

definidos” (CLEMENTE JR, p. 03, 2012). 

YIN (2001, p.27) estabelece que “o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para 

a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos” e 

permite “compreender fenômenos sociais complexos”. O autor destaca que esse método 

possibilita que a pesquisa alcance respostas às questões do tipo “como” e por que”, que estão 

relacionadas aos fenômenos contemporâneos e pertinentes ao contexto da vida real. 

Gil (1994) classifica a pesquisa, quanto ao objetivo, em três categorias básicas: 

exploratória, explicativa e descritiva. Pesquisas exploratórias visam compreender um fenômeno 

ainda pouco estudado ou aspectos específicos de uma teoria ampla. Assim, de acordo com o 
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objetivo, esse estudo tem caráter exploratório, visando compreender o fenômeno da violência 

doméstica contra crianças e adolescentes nas escolas.  

A metodologia utilizada tem como ponto de partida o campo profissional e a valorização 

da voz e das compreensões dos extensionistas envolvidos na implementação da LEI 

17253/2020, dento das escolas, por meio da observação participante. De acordo com Gussi 

(2017), a observação participante possibilita ao pesquisador se inserir no campo, compreender 

a pesquisa a partir de vários ângulos e perspectivas. 

  

Mas essa postura não se constitui a priori: ela é uma construção do avaliador que deve 

fazer sua imersão no cotidiano da política, em que ela se realiza. Trata-se de, 

metodologicamente, ir a campo e construir, por meio da observação participante e as 

técnicas de pesquisa a ela concernentes, uma “etnografia da experiência” das políticas 

públicas, que constituirá a base de dados para a sua avaliação (GUSSI, p. 4, 2017). 

 

Será considerado a pesquisa bibliográfica, através da leitura de autores extraído de 

repositórios e de documentos institucionais da Secretaria de Educação que abordem a 

implementação das comissões de proteção e prevenção dentro das escolas. A pesquisa 

bibliográfica, para Fonseca (2002), é realizada:  

 

[...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 

(FONSECA, p. 32, 2002). 

 

Para Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Para Severino 

(2007), a pesquisa bibliográfica realiza-se pelo:  

 

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já 

trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 

fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições 

dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, p. 122, 2007).  

 

Diante do exposto, compreendemos que a pesquisa bibliográfica, é um conjunto de 

informações e dados disponibilizados e acessados em documentos impressos, artigos, 
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dissertações, livros publicados, que são bases teóricas da pesquisa que colaboram em seu 

desenvolvimento. 

Nesse percurso, a biografia insere-se no contexto da efetivação do direito à educação, 

na busca de conhecimentos e participação em equipe de extensão universitária, por meio de 

edital da UNIFAMETRO em março de 2021 para apoiar na formação de educadores, a partir 

da vivência como extensionista e profissional de Serviço Social, onde tive a oportunidade de 

conviver com profissionais, estagiários e, principalmente, pelos educadores que compõem as 

comissão de proteção e prevenção às violências, devido a seu envolvimento com a prevenção, 

identificação e atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência, principalmente 

as violências sexuais. 

Nesse contexto, o estudo de caso contou com a participação dos gestores, professores e 

profissionais das escolas, por meio da decisão dos profissionais inseridos em cada Unidade 

Escolar da composição de sua comissão, perfazendo uma média de quatrocentos e quarenta e 

cinco profissionais, tendo como amostragem pelo menos um profissional de cada serviço 

afetado nessa temática, direta ou indiretamente, buscando assim, atingir a pelo menos vinte por 

cento dos inscritos na capacitação e que se encontram em seu exercício profissional no 

município do Fortaleza. Ressalto que os formadores foram estudiosos das temáticas e 

convidados que atuam no Sistema de Garantia de Direitos.  

Para André (2008), o estudo de caso busca contribuir para a resolução dos problemas da 

prática educacional por conta dos conhecimentos valiosos para medidas de natureza tanto 

prática como política, baseados em princípios éticos e a necessidade do preparo do pesquisador 

deve revelar claramente os seus critérios de escolhas para que não afete negativamente a vida 

dos sujeitos ou venha comprometer o futuro da instituição ou programa pesquisado. 

Dentro do percurso metodológico, foi realizada a qualificação com o público alvo, com 

uma carga horária de 60 horas, sendo 40 horas dividas em 10 encontros virtuais síncronos, 

realizados nas quintas-feiras, com duração de 4 horas cada, que foram disponibilizados pelo 

site da instituição responsável, acontecendo de 18 de maio de 2021 até 2 de setembro do mesmo 

ano, respeitando as férias escolares, de forma que no período de julho não tivemos nenhuma 

atividade, proporcionando interação através de chat e registro de frequência, e vinte horas para 

trabalho de campo, onde cada comissão desenvolveu seu plano de ação e aplicou pelo menos 

três atividades em suas respectivas escolas, construindo capacidades junto à comunidade 

escolar sobre proteção à criança e ao adolescente, bem como, fortalecendo  a relação da 

comunidade escolar com a Rede de proteção (Organizações Governamentais e ONGs) para 
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viabilização do pleno funcionamento das comissões de proteção nas escolas estaduais de 

Fortaleza.  

Assim, a formação, como parte fundamental, se deu de forma intersetorial, com o 

envolvimento de importantes atores do sistema de proteção e garantia de direitos, e 

pesquisadores, como assistentes sociais, psicólogos, promotores, advogados, que 

desenvolveram suas exposições de forma dialogadas e construtivas, buscando sempre interagir 

com os participantes, esclarecendo suas dúvidas, dialogando sobre as experiências vivenciadas 

pelos envolvidos no processo e apresentando seus relatos, de acordo com a proposta das 

temáticas expostas na tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Temáticas e facilitadores da formação 

TEMA DA AULA  FORMADOR(A) 

Aula Inaugural Renato Roseno – Deputado Estadual do Ceará e estudioso do tema. 

O papel do 

professor no 

enfrentamento às 

violências dentro da 

escola 

Monica Mota – Assistente Social e escritora de livro voltado ao 

enfrentamento da violência sexual.  

 

Magno Gomes - Professor Especialista em Ciências da Linguagem 

com ênfase no Ensino de Língua Portuguesa (UFPB); Graduado em 

Letras Português (UFC); Professor de Língua Portuguesa 

(SME/Fortaleza) 

Tipificações da 

violência 

 

 

 

 

Cultura de Paz 

Leila Paiva - Advogada, mestre em Direito, especialista em Direito 

Público e Processo Penal. Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da OAB-CE.  

 

Nádia Maria de Paula Gomes: Pedagoga, pós-graduada em Neuro 

Psicopedagogia Cínica e Institucional, facilitadora de Processos 

Circulares, Práticas Restaurativas. Atualmente compõe a 

Coordenação de Mediação, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz da 

Vice Governadoria do Estado do Ceará. 
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TEMA DA AULA  FORMADOR(A) 

Gênero, racismo e 

violência contra 

crianças e 

adolescentes 

 

 

 

Prevenção aos 

Homicídios 

Marília Colares - Assessora da Equipe de Educação Direitos 

Humanos em Gênero e sexualidade na Coordenadoria da 

Diversidade e Inclusão Educacional CODIN. Doutora em Geografia 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN com 

estágio científico avançado PDSE -CAPES na Universidade do 

Porto - Portugal. 

 

Lidia Rodrigues - Educadora social e estudante de filosofia. É 

consultora do projeto Crescer Sem Violência desde 2017. 

Atualmente é uma das lideranças negras femininas apoiadas pelo 

Fundo Baobá e consultora do Canal Futura. 

Estatuto da criança 

e do adolescente 

 

 

 

 

 

 

Rede de proteção e 

sistema de garantia 

de direito 

Andreza Fedalton - Graduada em Física (Universidade Federal do 

Paraná) – 2000. Mestrado em Ciências (Universidade de São Paulo) 

– 2003. Graduada em Serviço Social (UNIFAMETRO) – 2021. 

Estudante do curso de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 

Social – Unifametro e do Pós-Graduação em Gestão de Projetos 

Sociais do Terceiro Setor – Faculdade Futura.  

 

Erica Pontes - Licenciada em Geografia pela Universidade Federal 

do Ceará - UFC (2003). Mestre em Geografia pela Universidade 

Estadual do Ceará - UECE (2005). Doutora em Geografia pela 

Universidade Federal do Ceará - UFC. Graduanda em Pedagogia 

pela Universidade Federal do Ceará - UFC.    É professora efetiva da 

rede estadual de ensino do Ceará (Secretaria de Educação Básica do 

Estado do Ceará), trabalhando no Ensino Médio, desde 2004. 

Violência 

doméstica contra 

crianças e 

adolescentes 

 

 

Andrea Façanha - Assistente Social, graduada pela UECE; 

Especialista em Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 

Profissionais pela UNB; Mestranda em Biblioteconomia na UFCA. 

Integrante do Grupo de Extensão sobre Serviço Social na Escola da 

UNIFAMETRO. 
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TEMA DA AULA  FORMADOR(A) 

 

Trabalho Infantil 

Antônio Lima – Procurador titular da Coordenadoria Nacional de 

Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente 

(Coordinfância) no Ministério Público do Trabalho (MPT) no 

Ceará. 

Conhecendo o 

trabalho dos CRAS, 

CREAS, Rede 

Aquarela 

Hamikelly Maria Brito Meneses -Advogada graduada pela UFPI, 

Especialista em Direito da Criança e do Adolescente pela UECE, 

Coordenadora do Programa Rede Aquarela da Funci / PMF. 

Marcia Nogueira - Assistente Social, especialista na Estratégia 

Saúde da Família e Comunidade, servidora pública da prefeitura de 

Fortaleza, atual coordenadora da política de Assistência Social. 

Diálogo com o 

Conselho Tutelar e 

a Delegacia da 

Criança e do 

Adolescente 

Dra. Antonia Lima – Promotora de Justiça (Desde 1996). 

Atualmente titular da 7ª. Promotoria de Justiça de Defesa da Infância 

e Juventude, da Capital; Pós-Graduada em Direito Constitucional e 

Direito Processual Constitucional – Universidade Estadual do Ceará 

-2004/05. Pós-Graduada em Direito Multidisciplinar de Crianças e 

Adolescentes – Universidade Estadual do Ceará -2014/15. Mestra 

em Planejamento e Políticas Públicas pela UECE/2018. 

 

Prevenção ao 

suicídio 

 

Alessandra Xavier - Possui graduação em Psicologia pela 

Universidade Federal do Ceará (1994), mestrado em Educação pela 

Universidade Federal do Ceará (2001) e doutorado em Psicologia 

Clínica e Psicobiologia pela Universidade de Santiago de 

Compostela Espanha (2017). Atualmente é professora assistente V 

da Universidade Estadual do Ceará, do curso de Psicologia, com 

experiência na área de Psicologia Clínica, Psicanálise, Psicologia 

do Desenvolvimento e Aprendizagem. Discute a questão da 

subjetividade e saúde mental partir da articulação entre Psicanálise, 

subjetividade e cultura.  
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TEMA DA AULA  FORMADOR(A) 

Elaboração dos 

Planos de 

Prevenção às 

Violências na 

Escola 

Márcia Monte - Professora do curso de Serviço Social da 

Unifametro, Assessora da Visão Mundial, Especialista no 

Enfrentamento a Violência Doméstica contra a Criança e o 

Adolescente. 

  Fonte: Primária, 2021. 

 

Utilizamos como estratégias de ação, desde a sensibilização para posteriormente 

concretizarmos momentos de formação, construção e efetivação de plano de ação, de acordo 

com a realidade cotidiana vivenciada por cada unidade escolar, através de diversos 

procedimentos e materiais, tais como reuniões, encontros de formação (guia, slides, vídeos, 

cartilhas, fichas), construção do plano de ação (reuniões, modelo em slides) e efetivação de 

ações de prevenção às violências, em particular, as sexuais, nas escolas (rodas de conversas, 

painéis, palestras, oficinas Inter geracionais, encontros familiares). 

Diante do exposto, dos 450 profissionais cadastrados nas comissões de prevenção nas 

escolas, tivemos o envolvimento de 120 profissionais na formação, destes 108 responderam ao 

questionário e 64 de profissionais da rede estadual de educação de fortaleza concluíram o 

projeto, participando ativamente dos encontros semipresenciais e da prática, através de plano 

de ação, o que perfaz em média quinze por cento do percentual de inscritos inicialmente. Estes 

já estão aplicando os aprendizados adquiridos na formação em suas realidades, contribuindo 

para a prevenção das violências no contexto escolar. 

O uso da entrevista não é uma exclusividade da abordagem qualitativa, tampouco é a 

única maneira de se fazer pesquisa qualitativa, pois não há vínculo obrigatório entre ambas e o 

caráter qualitativo se efetiva com o referencial teórico-metodológico eleito para a construção 

do objeto de pesquisa e análise do material coletado no trabalho de campo, não necessariamente 

o recurso de que se faz uso (DUARTE, 2004).  

Para Silveira (2002), a entrevista é apresentada como evento discursivo complexo que 

ocorre entre entrevistador e entrevistado por meio de imagens, representações, situações, 

expectativas que circulam no momento e situação de realização da entrevista assim como na 

escuta e na análise desta. 

Identificamos que a entrevista é utilizada com mais frequência na pesquisa qualitativa, 

enquanto técnica qualificada para realizar a coleta de dados, utilizada com grande amplitude 
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nas ciências sociais, de forma que essa metodologia possibilita ser efetivada a interrelação, entre 

a linguagem utilizada no senso comum e as experiências vivenciadas no cotidiano do 

entrevistado para se alcançar o sucesso da pesquisa qualitativa (GASKEL, 2014; MINAYO, 

2011). 

Assim, na pesquisa é imprescindível compreender e abordar sobre suas definições, 

características e descrição do método, de forma que nos estudos dos fatos humanos surgiram 

num período em que prevalecia a concepção empirista e determinista da ciência. Esse fato levou 

os cientistas a buscarem leis causais e universais também para os fenômenos humanos 

(TURATO, 2004). 

Nesse estudo, utilizamos a entrevista para adquirir informação do vivido, 

compreendendo a subjetividade de cada entrevistado, através de suas respostas e depoimentos, 

expondo seus pontos de vista, dentro da coletividade, possibilitando compreender a lógica das 

relações que se estabelecem no grupo dos entrevistados (DUARTE, 2004).  

Enfatizando que a relação intersubjetiva do entrevistador e do entrevistado é vista como 

uma característica central da entrevista qualitativa, por permitir a negociação de visões da 

realidade resultantes da dinâmica social onde os participantes constroem conhecimento e 

procuram dar sentido ao mundo que os cerca (MINAYO, 2010). 

Dessa forma, utilizamos questionários aplicados via “google forms”. Segundo 

Parasuraman (1991) um questionário é um conjunto de questões, feito para gerar os dados 

necessários para se atingir os objetivos de um projeto de pesquisa, sendo utilizado enquanto 

instrumento de coleta de dados, especialmente nas ciências sociais (PARASURAMAN, 1991)  

Minayo (2010, p. 57) conceitua o método qualitativo como “[...] aquele que se aplica ao 

estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem”. Esse método, 

por meio do seu fundamento teórico permite desvelar os processos sociais ainda pouco 

conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão 

e criação de novos conceitos durante a investigação. 

Dessa forma, o presente estudo, buscou atender às exigências éticas e científicas 

fundamentais, através do consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção 

dos dados, sendo de adesão voluntária e autônoma, através de inscrição antecipada e garantido 

sigilo das informações produzidas.  
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3. LEVANTAMENTO, ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Historicamente, iniciando na colônia até o período da republica o processo educativo 

nas escolas brasileiras foi pautado apenas nos conhecimentos cognitivos, a formação dos 

professores e profissionais da educação, não privilegiaram os direitos humanos, isso acontece 

somente com a Lei das Diretrizes e Bases – LDB (BRASIL, 1996).  

O artigo 3º da LDB traz para o debate temas como: “II - liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância, XII - consideração com 

a diversidade étnico-racial”. Estes princípios fundamentaram toda a Base Nacional Comum 

Curricular, a qual, através da pressão de organizações e movimentos de base, incluíram temas 

como educação contextualizada, raça e etnia, gênero e educação sexual (BRASIL, 2018). 

A educação é um direito fundamental de natureza social, explicitado no artigo 6.º da 

Constituição Federal de 1988. Na mesma lei, no artigo 205 diz: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. Essas conceituações nos apontam para ac discussão sobre o 

processo de construção de uma sociedade democrática e justa, ao se conceber a educação como 

direito inalienável a todos, portanto, devendo ser ofertado a todas as pessoas, pois é um dos 

elementos que constituem o ser. A educação não é apenas direito da pessoa, mas é elemento 

constitutivo.  

Como afirma Ventura (2003), a educação, é tanto um direito humano em si mesmo, 

como é um meio indispensável para realização de outros direitos, possibilitando o 

empoderamento das pessoas que se encontram a margem das sociedades, por meio da 

conscientização das condições de exclusão social e de todas as formas de violência. Sendo de 

grande relevância na proteção, prevenção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, 

sendo a escola a instituição educativa de maior abrangência nesse sentido. 

De acordo com o Censo Escolar 2020, o Ceará é o estado com menor distorção idade-

série das regiões Norte e Nordeste, tendo ficado em 4º lugar nacional, atrás apenas de São Paulo, 

Paraná e Mato Grosso. O indicador é referente ao Ensino Médio. Para se ter uma ideia do avanço 

obtido ao longo dos últimos anos, a taxa de distorção idade-série era de 21,45% no ano de 2015. 

Em 2020, este percentual ficou em 15,03%. Na prática, isto significa que mais estudantes estão 

com idade considerada adequada para a série em que estão matriculados, porém muitos não 

chegam a concluir o ensino médio. Considero como desafios as grandes distâncias de suas 
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residências para as unidades escolares, a inconstância do transporte escolar e ainda, a existência 

do trabalho infantil (BRASIL, 2020).  

Esses fatores estão relacionados a questão do transporte, pois na zona rural ainda temos 

precários transportes públicos, quando tem. No caso do transporte escolar ainda é efetivado por 

caminhonetes, vans e alguns poucos ônibus escolares, doados pelo governo de Estado. O outro 

desafio é a existência do trabalho infantil, que é intersetorial, perpassa a política de assistência 

social, educação, trabalho, cultura e outras. De forma, que para algumas famílias o trabalho faz 

com que esses adolescentes sejam considerados “pessoas de bem”, não conseguem perceber 

que prejudica o seu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional no futuro. 

Nesse percurso, ressaltamos o conceito de violência, exposto pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2010), que caracteriza como atos em que há o uso intencional da força física 

ou do poder, real ou ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 

comunidade que possa resultar ou tenha alta probabilidade de resultar em morte, lesão, dano 

psicológico, problemas de desenvolvimento ou privação (BRASIL, 2010). Para Minayo: 

 

Por ser um fenômeno sócio histórico, a violência não é, em si, uma questão de saúde 

pública e nem um problema médico típico. Mas ela afeta fortemente a saúde: provoca 

morte, lesões e traumas físicos e um sem número de agravos mentais, emocionais e 

espirituais; diminui a qualidade de vida das pessoas; exige readequação da 

organização tradicional dos serviços de saúde [...] e evidencia a necessidade de 

atuação específica, interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor 

(MINAYO, 2006, p. 47).   

 

Apesar de sua relevância, apenas em 2001, é que o Ministério da Saúde (MS) lança a 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, mas só em 

2016 é que temos a publicação de instruções para o preenchimento das fichas de notificação 

dessas causas externas com o objetivo de consolidar essa política, esse instrutivo traz que:  

No Brasil, as violências e os acidentes representam a terceira causa de morte na 

população geral e a primeira na população de 1 a 49 anos. Dados do MS registraram 

no período de 2000 a 2013 um total de 1.874.508 óbitos por causas externas. Entre o 

início e o fim desse período houve um aumento de 28,1%, passando de 118.397 óbitos 

por causas externas em 2000 para 151.683 óbitos em 2013. Em 2013, as causas 

externas representaram 12,5% do total de óbitos no país. Segundo o MS, em 2013, 

nos hospitais que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreram 1.056.372 

internações por causas externas perfazendo 9,5% do total de internações. Em 2014 

esse percentual foi de 9,9% (BRASIL, p. 7, 2016).  

 

Esses dados podem, portanto, justificar a inclusão da temática das violências e dos 

acidentes na agenda do setor Saúde como um grave problema de Saúde Pública no Brasil e no 

mundo. Em 2002, a OMS alertou que em todo o mundo, a violência vem se afirmando como 
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um dos mais graves problemas sociais e de saúde pública. E, como tal, expressam-se com alto 

impacto no adoecimento e morte da população, especialmente na mortalidade precoce, na 

diminuição da expectativa e qualidade de vida de adolescentes, jovens e adultos (BRASIL, 

2008).  

No cotidiano, o cenário de cenas de violência está cada vez mais presente, possuindo 

raízes históricas, em particular, envolvendo segmentos sociais mais vulneráveis às diversas 

formas de violência, de acordo com estudos já realizados anteriormente sobre tal temática, 

identificando como sendo as crianças e adolescentes, mulheres e idosos. Segundo Ferreira e 

Azambuja (2011, p. 17), “crianças, mulheres e idosos compõem um grupo de risco, sendo 

vítimas de diversos tipos de violência, cujos perpetradores costumam ser pessoas da família ou 

das relações domésticas das vítimas”. 

As estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2019) são muito 

impactantes e revoltantes, pois a cada hora, 4 meninas menores de 13 anos são estupradas no 

Brasil, de acordo com os números mais recentes. Mais da metade das 66.041 vítimas tinha 

menos de 13 anos, segundo o anuário de 2019. 

Esses dados, são apenas uma parte da realidade, sendo contabilizados apenas os casos 

que chegam até a polícia ou serviços de saúde. Para Márcia Bonifácio, que apoia as escolas 

quando surge um aluno problemático na Prefeitura de São Paulo, “a violência sexual contra 

crianças está envolvida por um pacto de silêncio”, de forma que em muitos casos a vítima de 

violência sexual, ou de outras formas, não expressa, compartilha, ou mesmo, consegue relatar, 

assim, ocultando o que vivência. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2002), é possível identificar diversos 

tipos de violência perpetrados contra crianças e adolescentes, tais como: física (atos violentos 

com uso da força física de fora intencional -  não acidental – provocada por pais, responsáveis, 

familiares ou pessoas próximas); negligência (omissão dos pais ou responsáveis quando deixam 

de prover as necessidades básicas para o desenvolvimento físico, emocional e social da criança 

e do adolescente); psicológica (rejeição, privação, depreciação, discriminação, desrespeito, 

cobranças exageradas, punições humilhantes, utilização da criança e do adolescente para manter 

as necessidades dos adultos) e; sexual (toda a ação que envolve ou não o contato físico, não 

apresentando necessariamente sinal corporal visível. Pode ocorrer a estimulação sexual sob a 

forma de práticas eróticas e sexuais – violência física, ameaça, indução, voyeurismo, 

exibicionismo, produção de fotos e exploração sexual). 

Dentro desse universo das violências, nesse estudo vamos nos focar na exploração 

sexual de Crianças e Adolescentes, é definida pelo caráter comercial, sendo reconhecida, por 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/10/politica/1568134128_017016.html
https://brasil.elpais.com/noticias/abusos-sexuales/
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Castanha como todo tipo de atividade comercial em que as redes, usuários e pessoas usam o 

corpo de um menino ou menina ou de adolescente para tirar vantagem ou proveito de caráter 

sexual (CASTANHA, 2008). 

Esse tipo de violência, está diretamente relacionado com o fenômeno do abuso sexual 

de natureza intrafamiliar e extrafamiliar e incluindo, também, em muitos casos outras formas 

de violências. Além da exploração econômica, as violências estrutural, física, psicológica, 

social e moral, como também a violência simbólica, que estimula todas as formas de violência 

(FALEIROS & FALEIROS, 2007). 

Importante destacar que as crianças têm mais dificuldade para diferenciar o que é certo 

e o errado, o que é carinho e o que é abuso, não conseguindo, assim, verbalizar o sentido e até 

mesmo pedir ajuda, independentemente de sua idade, raça, classe social. Segundo relata, Rivitti, 

promotora: “Quando têm entre zero e seis anos, as vítimas têm pouco repertório, podem até 

perceber isso como uma brincadeira, como uma demonstração de carinho, sentem prazer, não 

têm parâmetros e é muito comum o agressor exigir que guardem o segredo”.  

Educador X, partilha o caso de uma adolescente de 13 anos de uma família evangélica 

que descobriu em uma aula de ciências que aquilo que o pai fazia com ela desde que com oito 

menstruou pela primeira vez era sexo. Aquela garota não tinha televisão, celular ou internet, 

portanto, sendo fundamental as aulas de educação sexual. 

Nesse contexto, identificar os casos de abuso são passos iniciais, onde na infância, se 

descobre geralmente pelo comportamento na escola, já na adolescência costumam compartilhar 

com pessoas de sua confiança, bem como, os casos mais graves são diagnosticados pelas 

equipes de saúde, em particular na atenção terciária, ou seja, em hospitais. 

O abuso não é fácil de ser identificado, proteger a vítima sem vitimizá-la novamente 

ainda é mais desafiador, pois nesse contexto, se faz necessário o atendimento em diversos 

serviços, sendo necessário, em muitos casos repetir seu primeiro relato perante várias 

instituições, como: conselho tutelar, polícia, hospital, submetendo-se a uma avalanche de 

perguntas e detalhado exame pericial. 

Assim, é muito importante manter vítimas informadas, de forma que compreendam o 

que é o abuso, para que sejam capazes de relatar o que vivenciam e seja dado crédito ao que 

falam, sendo fundamental garantir a proteção e segurança. 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o abuso sexual infantil é considerado um 

dos maiores problemas de saúde pública. Estudos realizados em diferentes partes do mundo 

sugerem que 7-36% das meninas e 3-29% dos meninos sofreram abuso sexual (WHO, 2003). 

As estatísticas, portanto, não são dados absolutos. Trabalha-se com um fenômeno que é 
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encoberto por segredo, um “muro de silêncio”, do qual fazem parte os familiares, vizinhos e, 

algumas vezes, os próprios profissionais que atendem as crianças vítimas de violência 

(BRAUN, 2002). 

A partir de 2003, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República passou 

a contar com uma área específica para tratar da prática da violência sexual cometida contra 

crianças e adolescentes: O Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes (PNEVSCA). Por meio deste programa, iniciativas importantes foram 

implementadas, como o Disque 100 e o PAIR (Programa de Ações Integradas e Referenciais 

de Enfrentamento à Violência Sexual, Infanto-Juvenil no Território Brasileiro). 

Nogueira e Araújo (2005), apontam que o frequente envolvimento da população infantil 

e juvenil com a violência ocupa, de maneira crescente, as páginas da imprensa falada e escrita. 

Tal problemática tem muitas implicações do ponto de vista da prática educativa, e suas 

diferentes manifestações têm preocupado de forma especial, pais e educadores. 

Profissionais da educação, alunos e pais vêm se surpreendendo com problemas de 

violência entre jovens alunos de classe média. Apesar das preocupações generalizadas, os 

olhares dos pesquisadores têm se voltado majoritariamente para as manifestações de violência 

entre jovens de classes populares (SPOSITO, 2001). 

Destacamos estudos importantes sobre a temática em questão, iniciando pelo 

levantamento nacional sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, que aconteceu em 

2004, com a elaboração de uma Matriz Intersetorial de Enfrentamento da Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Direitos 

Humanos (SEDH), o UNICEF e o Grupo de Pesquisa sobre Violência e Exploração Sexual 

Comercial de Mulheres, Crianças e Adolescentes (Violes) do Departamento de Serviço Social 

(SER) da Universidade de Brasília (UnB), de acordo com Silva (2014), onde foram 

identificados 932 municípios brasileiros com ocorrência de exploração sexual infantojuvenil, 

sendo que a maioria, 292 (31,8%) estão no Nordeste; 241 (25,7%) no Sudeste; 161 (17,3%) no 

Sul; 127 (13,6%) no Centro- Oeste; e 109 (11,6%) no Norte (SILVA, 2014). 

Essa matriz teve uma atualização em 2011, através dos dados do Disque 100 que 

apontou um número de 2.930 municípios brasileiros com registros desse tipo de violência, onde 

podemos identificar que o número de casos registrados no Brasil quase que triplicaram. Para 

Silva (2014), esse aumento deve-se à conjunção de três fatores: uma maior consciência e 

sensibilidade da sociedade para a denúncia; formas de identificação e registro mais eficientes; 

e o real aumento da incidência do fenômeno. 
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Nesse contexto, levando em consideração todos esses fatores, foi importantíssima a 

aprovação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e 

Adolescentes, em 2000, pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), representando uma conquista da sociedade civil, que em um processo de 

mobilização e articulação com instituições públicas e com a cooperação internacional, 

possibilitou a construção de metodologias e estratégias de enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes. 

O referido Plano Nacional, passou a ser referência para a estruturação de políticas, 

programas e serviços, que articulem prevenção, atenção, responsabilização e defesa de direitos 

de crianças e adolescentes nos níveis federal, estadual e municipal (TOURINHO & GOMES, 

2011). 

Outro mecanismo fundamental para a garantia de direitos foi a institucionalização de 

um sistema nacional de promoção e proteção em favor da infância e adolescência. Como 

assinala Baptista (2012), a Resolução nº. 113 do CONANDA, de abril de 2006, dispõe sobre os 

parâmetros para a institucionalização e o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - SGDCA, que estabelece que a estruturação desse sistema se dá 

pela articulação e integração em rede de todos os atores, quer sejam eles, públicos, provados ou 

organizações da sociedade civil, organizados em três eixos estratégicos de ação, o da defesa; o 

da promoção; e o do controle social, tendo como competência, a promoção, defesa e controle 

da efetivação de todos os direitos das crianças e dos adolescentes. 

Dentro do SGDCA, no eixo da promoção, é onde está localizada a escola, enquanto 

integrante da rede de proteção integral, com fundamental importância na prevenção da violência 

sexual contra crianças e adolescentes. 

O perfil dessas crianças e adolescentes envolvidos nessa vida de tortura e desprazer são 

meninos e meninas considerados economicamente pobres, negros ou pardos, meninas, 

marcando características sociais que dificultam seu convívio na sociedade, bem como, a pouca 

inclusão em escolas e vínculos familiares fragilizados, levando estes a entrarem muito cedo na 

vida adulta, passando a fazer o uso indevido de drogas, de álcool, de sexo assim virando alvo 

fácil desses aliciadores que encontram nessas crianças e adolescentes uma vulnerabilidade, 

prometendo-lhes então condições de vida melhor para eles e sua família. Assim explica 

DOMINGUES (2009):  

A pobreza e a desigualdade social acaba por vitimizar crianças e adolescentes que 

pelas suas condições financeiras são selecionados para serem explorados 

sexualmente. Para que uma criança e adolescente se desenvolva de forma saudável e 

tenha garantido seus direitos previstos na lei é importante que ela tenha estrutura e 
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apoio, proporcionados por núcleos como a família, a escola e a sociedade. Quando um 

desses núcleos falha as consequências são muito graves, principalmente se for a 

família, pois o ambiente protetor é fundamental para a criança e o adolescente, que 

sem esta linha de proteção ficam vulneráveis (DOMINGUES, p. 01, 2009). 

    

A violência geralmente ocorre quando não existe espaço para a escuta ou a palavra ou 

quando não existem meios de canalizar a agressividade, resultando em conflito mal 

administrado (Lopes Neto, 2005; Sales, 2004). Sobre esse ponto, Guimarães (2004) refere: 

 

A violência, tanto na educação como no conjunto da sociedade, constitui-se como uma 

forma de expressão dos que não têm acesso à palavra (...). Quando a palavra não é 

possível, A violência se afirma e a condição humana é negada. Neste sentido, a 

reversão e a alternativa à violência passam pelo resgate e devolução do direito à 

palavra, pela oportunidade de expressão das necessidades e reivindicações dos 

sujeitos, pela criação de espaços coletivos de discussão, pela sadia busca do dissenso 

e da diferença, enfim, pela mudança das relações educacionais, ainda estruturadas no 

mandar e obedecer, para uma forma mais democrática e dialógica (GUIMARÃES, p. 

3, 2004). 

Fante (2003, 2005) aponta que a violência escolar nas últimas décadas adquiriu 

crescente dimensão em todas as sociedades. O que a torna questão preocupante é a grande 

incidência de sua manifestação em todos os níveis de escolaridade. Nesse contexto, estudos e 

pesquisas (Abramovay, 2003; Debarbieux & Blaya, 2002; Ortega & Del Rey, 2002) vêm sendo 

desenvolvidos com o intuito de contribuir para que a violência seja extirpada ou minimizada 

não somente no ambiente escolar, mas em todas as esferas de relacionamentos sociais. 

Carreira (2005), em sua dissertação de mestrado, salienta que a expressão da violência 

possui raízes profundas que vão além das aparências e de tudo aquilo que é palpável e visível 

aos nossos olhos. “É preciso que gestores educacionais e profissionais da área educacional 

tomem consciência da importância de se estudar o tema, suas implicações, características, 

conceitos e expressões, livres de preconceito, alarmismos ou redundantes retóricas” (p. 16). A 

autora destaca, ainda, a importância do envolvimento da gestão na questão da violência, uma 

vez que suas ações alcançam diretamente o dinamismo do trabalho escolar bem como o seu 

direcionamento na comunidade escolar e na sociedade. 

Segundo Freire (1974) a comunicação autêntica, estabelecida pelo diálogo, é que 

transforma a pessoa em criadora e sujeito de sua própria história. Tomando este enunciado de 

Freire, concorda-se que trabalhar a práxis pedagógica estabelecendo uma relação dialógica com 

os (as) alunos(as) acerca de temas significantes para sua vida, contextualizados, interessantes, 

curiosos, inquietantes, pode contribuir sobremaneira para que os(as) professores(as) conheçam 

seus(suas) alunos(as), suas dificuldades, angustias, medos, sonhos e, assim, ajudá-los(as) a 

superar os desafios que de alguma forma possam estar interferindo negativamente no seu 
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desenvolvimento enquanto indivíduo, pessoa, sujeito. 

O enfrentamento da exploração sexual contra crianças e adolescentes e outras violências 

sexuais requer a implementação de variadas políticas públicas interconectadas enquanto redes 

de proteção, conforme discutiremos adiante, detendo a educação e mais especificamente a 

educação escolar um importante papel a desempenhar. 

 Apresentamos alguns dados relevantes obtidos a partir das percepções de educadores 

sobre desafios e possibilidades para implementação de um programa de prevenção às violências 

nas escolas públicas de ensino médio de Fortaleza, donde participaram 108 entrevistados, por 

meio de entrevista estruturada e aplicada via formulário online do Google. 

 Dentre os entrevistados, encontramos profissionais das três gerências da SEDUC, 

distribuídos a partir do gráfico:  

 

Figura 1: Faz parte de qual SEFOR? 

 

Fonte: Primária, 2021. 

 

Como especificado, anteriormente, foram entrevistados diversos profissionais da 

educação, que compõem as comissões de prevenção às violências nas escolas, dentre estes, a 

maioria formado por professores e gestores das 91 escolas envolvidas na pesquisa, como mostra 

o gráfico abaixo: 
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Figura 2: Função na Escola 

 

Fonte: Primária, 2021. 

  

Destacamos ainda, que dentre estes, mais de 50% possuem pós-graduação. 

 

Figura 3: Seu nível de formação atual é? 

 

Fonte: Primária, 2021.  

 

Apesar de muitos dos entrevistados possuírem especialização, não tiveram acesso a 

nenhuma disciplina específica sobre formação em direitos da criança e do adolescente, como 

vemos a seguir: 
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Figura 4: Na sua formação profissional, você teve alguma disciplina sobre a formação em 

direitos da criança e do adolescente? 

 

Fonte: Primária, 2021. 

O educador x, relata: “Infelizmente no meu currículo não tinha sobre esse assunto, 

consequentemente tive que aprender na vida um pouco sobre o ECA”. O educar y, diz: “Sim, 

através de estudos sobre o ECA, mais na prática deixa muito a desejar”. Dessa forma, 

percebemos que o tema precisa ainda ser muito estudado e aprofundado, para que assim, possa 

se efetivar dos direitos dos educandos. 

Contudo, a maioria significativa, não teve acesso a momentos de formação sobre temas 

relacionados às violências contra crianças e adolescentes no ano de 2020, como mostra o gráfico 

abaixo:  

 

Figura 5: Em 2020 você participou de capacitação / formação em temas relacionados às 

violências contra crianças e adolescentes? 

 

Fonte: Primária, 2021. 
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Neste ponto, percebe-se o quanto é importante a aquisição do conhecimento teórico para 

a ação efetiva de práticas significativas que de fato possam contribuir para o alargamento e 

fortalecimento da rede de proteção às crianças e adolescentes que são vimizados e revitimizados 

no que diz respeito à violência sexual. A partir dos aprendizados teóricos necessários, pretende-

se incentivar os educadores a agir de maneira solidária em relação a crianças e adolescentes em 

situação de violência sexual, encaminhando esses casos em regime de prioridade absoluta para 

os serviços de assistência médica, educacional, psicossocial e jurídica da rede de proteção do 

município (BRASIL, 2011). 

Outro ponto relevante, é que muitos consideram o ambiente da escola espaço seguro, 

necessitando de trabalho articulado da rede de proteção para o direcionamento daqueles que 

precisam, para tanto, sendo necessário estar sempre vigilantes e atentos a todas as situações que 

envolvem educandos. 

Apesar de ser considerado, que seus ambientes profissionais, no entorno da escola, em 

muitas foram identificados casos de violência: 

 

Figura 6: A sua escola identificou algum caso de violação de direitos de crianças e adolescentes 

nos últimos 24 meses? 

 

Fonte: Primária, 2021. 

 

Dentre estes casos, identificamos as mais diversificadas formas de violência, tais como: 
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Figura 7: Em caso afirmativo, quais os tipos mais frequentes. 

 

Fonte: Primária, 2021. 

 

Nesse contexto, para o educador z, “as instituições não cumprem seu papel em proteger 

as crianças e adolescentes da miséria ocasionada pela Pandemia. Isto é uma violência absoluta”. 

“Devido ao trabalho remoto, não tivemos casos registrados. Mas, em anos anteriores, tivemos 

casos de violência”, relata o educador w. Destaca-se, que para os entrevistados, 90% sinalizam 

que acreditam que as situações de violências, ocorrem nos ambientes familiares: 

 

Figura 8: Você considera que as violências por vocês identificadas cotidianamente, em sua 

maioria são: 

 

Fonte: Primária, 2021. 
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De forma que muitos estão envolvidos em situações risco, como falta de diálogo, uso 

abusivo de álcool e outras drogas, desemprego dos responsáveis e presença de facções nos 

territórios de vida, como evidenciado a seguir: 

 

Figura 9: Quais fatores de risco os alunos mais estão expostos em seu território de atuação? 

 

Fonte: Primária, 2021. 

 

Contudo, contam também com fatores de proteção em seus ambientes escolares, como 

espaço aberto para o diálogo tanto dos alunos como dos seus responsáveis com os educadores, 

e o projeto de diretores de turma, como mostrado a seguir: 

 

 

Figura 10: Quais os fatores de proteção vocês consideram que já existem no ambiente escolar? 

 

Fonte: Primária, 2021. 
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Nesse percurso, se destaca o medo de denunciar, por meio das reações das famílias e 

das comunidades, ausência da articulação da rede de proteção e falta de conhecimento e 

segurança para efetivar as notificações dos casos identificados, como vemos: 

 

Figura 11: Na sua opinião quais são as dificuldades para notificar os casos de violação de 

direitos da escola? 

 

Fonte: Primária, 2021. 

 

Identificamos ainda a inexistência de equipe disponível para a escuta especializada1 

quando identificado sinais de violência e/ou violação de direitos envolvendo crianças e 

adolescentes, o que aumentou significativamente com a pandemia do Covid 19, de forma, que 

mesmo de forma virtual a escola se coloca como espaço de apoio para denúncias de casos de 

violências. 

 

 
1 A escuta especializada é um procedimento de entrevista sobre uma possível situação de violência contra criança 

ou adolescente, no intuito de garantir a proteção e o cuidado da vítima, limitando o relato estritamente ao necessário 

para o cumprimento de sua finalidade. Pode ser realizada pelas instituições da rede de promoção e proteção, 

formada por profissionais da educação e da saúde, conselhos tutelares, serviços de assistência social, entre outros 

(Lei Nº 13.431/2017) 



31 

 

 
 

Figura 12: A pandemia do COVID-19 agravou a situação de violação de direitos de 

adolescentes e jovens? 

 

Fonte: Primária, 2021. 

Diante do exposto, fica perceptível a complexidade de entendimentos sobre os 

fenômenos que envolvem casos de violência sexual, comprendida enquanto multifacetado, 

polifônico e polimorfo. Assim, identificamos mais um desafio para  educadores, que é a 

importância de ser conhecedores dos diverso tipos de violência para que, possam, assim, 

prevenir e enfrentar as situações que surjam sem seu cotidiano profissional. 

Assim, trazemos algumas reflexões relevantes, identificando um misto de sentimentos 

e atitudes frente a realidade das violências identificadas e enfrentadas, tais como: 

“Não temos nos sentimos seguros para o encaminhamento de demandas quanto a 

violências sofridas por nossos alunos no contexto familiar ou do território pois há uma 

insegurança quanto a garantia da nossa integridade” (educador z).  

“A escola está sempre aberta a dialogar com as famílias e ouvir os adolescentes. 

Procuramos mediar os conflitos. Os casos em que os alunos estavam correndo algum 

tipo de risco encaminhamos para o conselho tutelar” (educador v). 

“Importante não omitir casos de violência contra a criança e adolescente, denunciar 

sempre que tomar conhecimentos de abuso sexual, violência físicas e outros” 

(educador t). 

“Esses dois anos 2020/2021 tem sido muito atípico para todos nós. O afastamento do 

convívio com os alunos e suas famílias na escola, me deixou um pouco afastada das 

conversas que tínhamos antes, mesmo conversando as vezes individualmente, as 

vezes coletivamente on-line, não é a mesma coisa do presencial, do olho no olho. 

Sinto muito essa falta, mas procuro dar um suporte sempre que percebo alguma 

dificuldade. Faço semanalmente abusos ativa, nas aulas procuro saber como eles 

estão, quais as dificuldades e assim vamos caminhando. Converso bastante com eles, 

incentivo sempre, estou sempre disponível para ouvi-los.” (educador d). 

 

De fato, investigar e denunciar suspeitas ou confirmações de casos de violência 

sexual contra crianças e adolescentes é a medida sensata a ser tomada. Caso o(a) professor(a) 

não saiba o que fazer diante do problema, o caminho mais viável é procurar a equipe gestora 
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da escola e fazer a comunicação de suas desconfianças ou certezas.  

A escola, por sua vez, a partir de vários pensares compartilhados acerca dos 

procedimentos que podem e devem ser postos em prática, saberá o que fazer para não deixar 

o problema ficar sem nenhuma solução. Sobre isso, o artigo 13 do ECA (1990) formaliza 

que os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo 

de outras providências legais. 

Segundo Brasil (2011), faz-se necessário conhecer passo a passo as orientações sobre 

como fazer a notificação, bem como o caminho que a denúncia percorrerá dentro do sistema 

de garantia de direitos de crianças e adolescentes, com o intuito de esclarecer os educadores 

sobre o fluxo e os desdobramentos desse ato. 

Ainda em consonancia com o documento há a assertiva de que o sistema de garantia 

de direitos é composto de um conjunto de órgãos responsáveis por garantir a promoção, a 

defesa e o controle na implementação das leis de proteção a crianças e adolescentes. Entre 

eles, encontram-se os Conselhos Tutelares, as delegacias especializadas em crimes contra 

crianças e adolescentes, o Ministério Público, as Varas da Infância e da Juventude, a 

Defensoria Pública e os centros de defesa.  

Ao notificar um caso de abuso e acompanhar os desdobramentos da denúncia, os 

educadores passam a interagir com esse conjunto de instituições, o que contribui para 

estimular o funcionamento do sistema e o fortalecimento da rede de proteção a crianças e 

adolescentes. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Como observado na análise dos dados, as situações de violência perpassam o ambiente 

escolar e afetam diretamente aos alunos, apesar de identificarmos como as famílias enquanto 

lócus desses casos, que com a pandemia do COVID 19, se acentuaram e se apresentaram mais 

cotidianamente, mesmo que mediadas de forma online.  

Todavia, conforme os resultados dessa pesquisa, as frequências dos episódios de 

violências não são isoladas, e se repetem com grande frequência. Fica claro que o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas na perspectiva da educação para a vida e prevenção 

é um trabalho desafiador que exige dos educadores a compreensão de crianças e adolescentes 
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enquanto sujeitos de direitos que precisam ser informados de seus direitos e sensibilizados sobre 

seu direitos fundamentais à proteção, ao desenvolvimento saudável e digno, incluindo o direito 

de estar livre de todas as formas de violências, para além do direito de acesso à educação, de 

ser matriculados e e permanecer na escola e apreender os conteúdos programáticos das 

disciplinas regulares. 

Sendo assim, o educador é considerado ator fundamental na educação integral da 

criança e do adolescente, contribuindo também com práticas pedagógicas preventivas no 

enfrentamento a violência sexual, trazendo amplos diálogos sobre a sexualidade, incluindo 

assim, reflexões sobre conceitos de vulnerabilidade, relações de gênero, direitos, 

responsabilidades, levando aos educandos a reconhecerem sua própria sexualidade, 

resultando em autoconhecimento e motivação para seu desenvolvimento integral e 

fortalecimento de sua personalidade,, de forma segura e protegida, por meio dos temas 

transversais, também de forma interdisciplinar e intersetorial. 

Diante da realidade atual vivenciada de vulnerabilidades, e até mesmo, de riscos 

sociais e econômicas afetam muitas famílias, os indivíduos que mais são submetidos a situações 

de sofrimentos e submetidos a diversas formas de violação de direitos e violências, incluindo 

aí a violência sexual, são as crianças e os adolescentes. Todavia, é relevante considerar o 

importante papel da família, em seus mais diversos arranjos e configurações, devendo ser 

espaço de desenvolvimento afetivo e social  de seus integrantes, porém em muitos casos é o 

ambiemte que mais encontramos violação de direitos, trazendo danos significativos, que podem 

ser identificados através de sinais materiais e/ou por sinais comportamentais ou provas 

imateriais. 

De acordo com relatos dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa sobre as ações de 

enfrentamento ao fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes, observa- se que 

a maioria deles, procuram desenvolver, dentro dos limites e possibilidades apresentados no 

cotidiano, atividades que buscam contribuir para a prevenção e o combate dessa problemática. 

Contudo, também foram identificadas que essas atividades são pontuais e fragilizadas por 

diversos fatores que não permitem sua eficácia e eficiência no enfrentamento do fenômeno da 

violência, por falta de informação e formação continuadas; por medo de envolver-se e afetar-

se com os casos de suspeita ou confirmação de violência sexual e; pela falta de políticas efetivas 

para efetivar os direitos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Porém, ressaltamos que estes motivos não justificam, a omissão e a negligencia 

praticada por muitos educadores em relação a notificação e garantia de direitos que crianças e 
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adolescentes, de forma qeur é impescindível a constituição de atores sociais conscientes e 

engajados, onde, a escola, se destaca como espaço de produção e reprodução dessas 

construções. Assim sendo, após realizar o estudo de caso junto aos profissionais da educação 

que trabalham nas escolas estaduais de Fortaleza, verifica-se que muitos sabem da importância 

de suas refleões e ações no cotidiano escola, bem como, na sala de aula, para o 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Diante do exposto, conclui-se que a prevenção é a maneira eficaz e abrangente para 

evitar a violência contra crianças e adolescentes, e por meio desta, busca-se uma atuação e 

mediação para transformação de condutas e construção coletiva de novas culturas, 

sensibilizando e mobilizando a sociedade para um espaço segura e saudável para o 

desenvolvimento desse público. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “A participação das escolas 

estaduais do Ceará através das comissões de proteção e prevenção às violências, no 

enfrentamento da exploração sexual em Fortaleza”, de responsabilidade de Andrea Maria 

Façanha Venâncio, estudante de pós-graduação da Universidade de Brasília. O objetivo desta 

pesquisa é compreender quais as barreiras que os educadores da Secretaria Estadual do Ceará 

enfrentam para trabalhar a prevenção às violências, principalmente a exploração sexual, dentro 

das escolas públicas de ensino médio de Fortaleza.  Assim, gostaria de consultá-lo/a sobre seu 

interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização 

da pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso 

sigilo mediante a omissão total de informações que permitam identificá-lo/a. Os dados 

provenientes de sua participação na pesquisa, tais como questionários, entrevistas, ficarão sob 

a guarda do/da pesquisador/a responsável pela pesquisa. 

A coleta de dados será realizada por meio de formulário on-line, e observação 

participante da formação. É para estes procedimentos que você está sendo convidado a 

participar. Sua participação na pesquisa não implica em nenhum risco.  

Espera-se com esta pesquisa em trazer reflexões sobre limites e possibilidades de 

trabalhar a prevenção às violências, dentro das escolas, a partir da escuta dos educadores, os 

quais são um dos atores mais importantes que devem ser considerados ao implementar este tipo 

de trabalho para promoção aos direitos da criança e do adolescente 

Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a 

qualquer momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 

benefícios.  

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode me contatar através do 

telefone (88) 99713-1577 ou pelo e-mail deafracanha_as@hotmail.com . 

A equipe de pesquisa garante que os resultados do estudo serão devolvidos aos 

participantes por meio de apresentação dos resultados em formato virtual, similar ao da 

formação, podendo ser publicados posteriormente na comunidade científica.  

mailto:deafracanha_as@hotmail.com
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Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o/a pesquisador/a 

responsável pela pesquisa e a outra com você. 

 ____________________________   _____________________________ 

   Assinatura do/da participante                               Assinatura do/da pesquisador/a 

 

 

Brasília, 10 de outubro de2021 
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ANEXO B – ENTREVISTA 

 

“Percepções de educadores sobre desafios e possibilidades para implementação de um programa 

de prevenção às violências nas escolas públicas de ensino médio de Fortaleza”. 

 

Faz parte de qual SEFOR?  

1 

2 

3 

Outros 

  

Função na Escola  

Professor (a) 

Funcionário (a)  

Diretor (a)  

Outros 

 

Seu nível de formação atual é?  

Superior - Completo 

Pós-graduação (Lato senso) - Incompleto  

Pós-graduação (Lato senso) - Completo 

Pós-graduação (Stricto sensu, nível mestrado) - Incompleto  

Pós-graduação (Stricto sensu, níveI mestrado) - Completo  

Pós-graduação (Stricto sensu, nível doutorado) - Incompleto  

Pós-graduação (Stricto sensu, nível doutorado) — Completo  

Pós-graduação (Stricto sensu, nível Pós-doutorado) 

Outros 

 

Na sua formação profissional, você teve alguma disciplina sobre formação em direitos da criança 

e do adolescente? 

Sim  

Não 
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Em   2020   você   participou   de   capacitação/ formação   em   temas  relacionados 

as violências contra crianças e adolescentes?  

Sim  

Não  

 

Você considera a escola em que trabalha um ambiente seguro?  

Sim  

Não  

 

A sua escola identificou algum caso de violação de direitos de crianças e/ou adolescentes nos 

últimos 24 meses?  

Sim  

Não  

Em caso afirmativo quais os tipos mais frequentes: 

 

   Violência física  

   Violência psicológica  

   Violência sexual  

   Negligência 

   Violências autoprovocadas  

   Racismo 

   Violência de gênero (mulher, LGBTQIA+)  

   Outros 

 

Você  considera  que  as  violências  por  vocês  identificadas  cotidianamente,  em sua 

maioria, são: 

Na escola  

Contra a escola  

Da escola 

Familiar e comunitária que reflete na escola 

 

Quais  fatores  de  risco  os  alunos  mais  estão  expostos  em  seu  território  de atuação?  

Uso abusivo de álcool e outras drogas por 
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responsáveis  

 

Uso abusivo de álcool e outras drogas por 

alunos 

Desemprego dos responsáveis 

Falta de diálogo e /ou acompanhamento familiar  

Precárias condições de esporte e lazer na comunidade  

Presença de facções no território da escola  

Envolvimento dos alunos no tráfico de drogas  

Presença de trabalho infantil 

Gravidez na adolescência  

Prostituição infanto-juvenil  

Outros 

 

Quais  os  fatores  de  proteção  vocês  consideram  que  já  existem  no  ambiente 

escolar?  

Espaço aberto de diálogo (alunos com educadores) 

Confiança em falar de suas vidas por parte dos alunos, tanto com outros colegas como 

com educadores 

Espaço aberto de diálogo ( responsáveis com educadores) 

Escola aberta para a comunidade  

Conselho escolar ativo 

Projeto líderes de turma consolidado  

Projeto diretores de turma fortalecido 

 PPP com ações de prevenção definidas  

Outros 

 

Na  sua  opinião  quais  são  as  dificuldades  para  notificar  os  casos  de  violação 

de direitos  dentro  da  escola?  

Redes de proteção não funcionam e não atendem as crianças.  

Não sei como fazer a notificação e encaminhamento dos casos.  

Não tenho tempo, pois tenho outras demandas da escola. 

Tenho medo das reações da família e da comunidade ao redor da escola. 

Outras opções 
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Existe  uma  equipe  disponível  para  a  escuta  especializada  quando  identificado sinais de violência 

e/ou violação de direitos envolvendo crianças e adolescentes?  

Sim  

Não 

 

ESTAMOS  VIVENDO  UM  MOMENTO  DE  PANDEMIA  DO  COVID -19.  NA SUA OPINIÃO  ELA  

AGRAVOU  A  SITUAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS  DE ADOLESCENTES E 

JOVENS?  

Sim  

Não 

Não sei informar 

 

DURANTE  A  PANDEMIA, A  ESCOLA  DEU  APOIO ÀS FAMÍLIAS  PARA DENÚNCIAS DE CASOS DE 

VIOLÊNCIAS ? 

Sim  

Não 

 

No caso afirmativo, que tipo de  apoio? 

 

Encaminhamentos   para   Rede de apoio 

Atendimento presencial  

Atendimento online 

Outros 

 


