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Introdução

A violência nas escolas da América Latina e do Caribe
continua sendo uma calamidade e a cada dia se torna mais
complexa e sistemática, pois comumente é aceita como uma
prática “normal” por muitos docentes, famílias e inclusive
meninos, meninas e adolescentes.
A banalização da violência tem impedido que muitos países
adotem normas específicas para combatê-la nos âmbitos
escolares, ao qual se adiciona a escassa ou pouco pertinente
capacitação de muitos e muitas docentes para atender com
eficiência as situações de violência.
Nos casos de abuso sexual e violência psicológica, resulta
alarmante a escassez de instrumentos jurídicos que garantam
a segurança, saúde e integridade física e mental das e dos
estudantes, embora se perceba um crescente interesse em
adotar legislação que proíba o castigo corporal.
O bullying, por sua parte, tem encontrado novas formas de
manifestação entre a população estudantil, como é o caso do
uso inadequado ou agressivo da internet. Ainda assim, existe
crescente interesse nas comunidades, famílias e autoridades
escolares, de modo que vários países da região começaram a
adotar leis para prevenir e punir estas práticas.
As medidas legislativas e as políticas públicas são componentes
essenciais para a construção de sistemas nacionais de proteção
de meninos, meninas e adolescentes contra todo tipo de
violência. Estas medidas decorrem das obrigações genéricas
dos Estados de respeitar, proteger e realizar os direitos
humanos destas pessoas, em conformidade com os princípios
estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança.
As obrigações mencionadas também supõem a necessidade
de que as autoridades educativas desenhem, publiquem
e distribuam materiais didáticos apropriados etária e
culturalmente, para proteger os meninos, meninas e
adolescentes das diferentes formas de violência nos
ambientes escolares.
Os materiais didáticos em forma de guias, manuais, kits de
ferramentas, entre outros, constituem, por sua vez, excelentes
recursos de apoio docente, já que convidam o pessoal escolar
(não só professores e professoras) a examinar suas próprias
práticas profissionais e a propor novas abordagens dos
problemas recorrentes de violência.

Plan Internacional e UNICEF contam com uma longa tradição
de cooperação na prevenção e proteção de meninos, meninas
e adolescentes contra todo tipo de violência na região.
O trabalho conjunto levou-as a apoiar sistematicamente a
elaboração e divulgação do Estudo do Perito Independente
das Nações Unidas sobre violência contra as crianças, que foi
apresentado em 2006. Ambas as organizações têm apoiado
também o trabalho da Representante Especial do Secretário
Geral das Nações Unidas sobre a Violência contra a Infância,
especialmente na realização dos mapeamentos regionais e
encontros de seguimento às recomendações do Estudo citado.
Além disso, UNICEF e Plan patrocinaram o estudo
denominado “Violência escolar na América Latina e no
Caribe: superfície e fundo”, elaborado em 2011 por Sonia
Eljach, e mais recentemente coordenaram a realização de uma
sistematização e análise da legislação e políticas públicas para
a proteção dos meninos, meninas e adolescentes contra todo
tipo de violência nas escolas.
O kit de ferramentas que apresentamos constitui uma
contribuição complementar ao trabalho conjunto que têm
realizado Plan Internacional e UNICEF, em um esforço por
apoiar a gestão direta na sala de aula e nas comunidades
educativas, em prol da construção de culturas de paz onde os
meninos, meninas e adolescentes sejam protagonistas de um
mundo sem violência.
Este kit de ferramentas recolhe múltiplas experiências bemsucedidas de diversos países do mundo e não apenas dos
países da região.
Estes materiais foram recopilados com a intenção de que as
e os docentes possam conhecer as diferentes abordagens
metodológicas em torno à prevenção e gerenciamento de
situações de violência nas quais figuram como principais
afetados os meninos, meninas e adolescentes.
Evidentemente, os materiais obedecem a contextos
socioculturais muito distintos, de modo que sua aplicação
possivelmente requeira uma adaptação prévia por parte do
ou da docente.
Os materiais foram sistematizados em quatro idiomas espanhol, inglês, português e francês - e organizados em
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quatro seções: castigo corporal, bullying, abuso sexual e
outros tipos de violência.
Não foram incluídos materiais que acolhem especificamente
uma perspectiva religiosa, motivo pelo qual se preferiu
selecionar guias e manuais que apresentam perspectivas
culturalmente amplas.
O kit de ferramentas incorporou alguns materiais produzidos
por órgãos policiais e organismos de justiça, embora em todos
os casos tenha havido o cuidado de apresentar visões que não
reflitam um olhar punitivo em relação aos e às adolescentes
em conflito com a lei penal.
Deve-se observar que muitos dos materiais selecionados
não contam com permissões de direitos de autor para serem
reproduzidos, de modo que se existir interesse em publicar
adaptações das obras, as pessoas interessadas devem solicitar
as respectivas autorizações.
Para UNICEF e Plan Internacional é motivo de satisfação
contribuir com a divulgação destes materiais didáticos que,
sem dúvida, podem ser úteis para melhorar o atendimento à
violência nas escolas.
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Materiais para a prevenção do castigo corporal em centros
educativos

Não ficar em silêncio, Chega de bullying!

Plan International / Cartoon Network
Direito Intelectual: Cartoon Network, Plan International. (Contribuição de World Vision, o OEI).
Tópico: Bullying
Público-alvo: crianças, adolescentes, pais, responsáveis, tutores, professores, professores, autoridades
escolares
Observações: Ferramentas para o público a saber mais sobre o alvo de bullying, como preveni-la,
como tratá-la, eo que fazer, seja testemunha, “vítima”, o pai da criança assediado ou de assédio,
entre outros.
Link: http://www.chegadebullying.com.br/informacion.php

01P. A abolição dos castigos corporais infligidos às crianças

Conselho da Europa, 2008. França. Editorial Conselho da Europa
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: castigo corporal
Público alvo: Pais e mães, estudantes, docentes e autoridades educativas.
Observações: O texto consiste de uma série de perguntas e respostas sobre o castigo corporal, suas
causas, consequências, as normas do direito internacional e comunitário que o proíbem e previnem
e as opções para sua abolição. Mesmo que o texto esteja voltado para pessoas adultas, resulta
acessível também para adolescentes e jovens.
Link: http://www.coe.int/t/dg3/children/corporalpunishment/campaignpack/Livre%20
corporal%20punishment%2021x21cm%20POR.pdf

02P. Acabar com o Castigo Corporal contra as Crianças em Moçambique.

Deidre Kleynhans, 2010. África do Sul. Editorial: Save the Children, Suécia.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Castigo corporal
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Esta publicação inclui um enfoque conceitual acerca das formas de castigos físicos e
humilhantes, explicando ainda as razões pelas quais o castigo corporal é uma prática errônea. Além
disso, inclui o ponto de vista de meninos, meninas e adolescentes e apresenta informação detalhada
a respeito do marco normativo vigente em Moçambique.
Link: http://www.crin.org/docs/Ending_CP_Mozambique_pg.pdf
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03P. Como proceder frente à indisciplina escolar. Cartilha de Orientações
Centro de apoio operacional da infância, juventude e educação do Ministério Público do Estado de
Goiás, 2010. Colômbia. Ministério Público do Estado de Goiás.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Castigo corporal
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Tendo em vista que o aluno, seja criança ou adolescente, é sujeito de direitos
e deveres, diante dos fatos vividos no meio escolar é imperativa a garantia aos seus direitos,
mostrando-se necessária a utilização de meios formais que ofereçam o mínimo de ampla defesa
e contraditório ao aluno indisciplinado. Tais garantias estão expressas na Constituição Federal do
Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantem a toda criança e adolescente, com
absoluta prioridade, a efetivação de direitos fundamentais. Este manual oferece informação sobre
tais mecanismos e coloca à disposição da comunidade educativa a legislação local aplicável.
Link: http://www.mpgo.mp.br/portal/system/resources/
W1siZiIsIjIwMTMvMDQvMTEvMTJfNDJfNTNfMjk4X2NvbW9fcHJ
vY2VkZXJfZnJlbnRlX2FfaW5kaXNjaXBsaW5hX2VzY29sYXJfMi
5wZGYiXV0/como_proceder_frente_a_indisciplina_escolar_2.pdf

04P. Erradicando o Castigo Físico e Humilhante contra a Criança: Manual
de Ação
Kate Harper et al, 2006. Suécia. Editorial: Save the Children Suécia e Aliança Internacional Save the
Children.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Castigo corporal
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este Manual de Ação visa fornecer a todos uma ampla variedade de excelentes
ferramentas para combater o castigo físico e humilhante, levando em consideração as diferentes
faces que assume. O manual explica por que as pessoas não deveriam bater nas crianças, e ainda dá
exemplos excelentes de porque essa prática é absolutamente desnecessária, indicando estratégias
para substituí-la.
Link: http://www.naobataeduque.org.br/documentos/a258e4285b1fc255a606304f31ad36d2.pdf

05P. Pelo fim dos castigos físicos e humilhantes: manual para
sensibilização de pais, mães e cuidadores de crianças

Isadora Garcia, Marianna Olinger e Tatiana Araújo, 2010. Colômbia. Editorial: Promundo – Save the
Children.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Castigo corporal
Público alvo: Pais e mães, estudantes, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este manual foi elaborado especialmente para profissionais que trabalham ou desejam
trabalhar com famílias sobre educação infantil. Aqui serão encontradas diversas idéias, sugestões,
atividades e argumentos que podem auxiliar no trabalho com pais, mães e cuidadores de crianças
de 0 a 12 anos, para que possam refletir e, até mesmo, provocar mudanças nos seus conceitos,
comportamentos e atitudes em relação à educação das crianças.
Link: http://www.promundo.org.br/wp-content/uploads/2010/02/Promundo-Pub-Fim-dosCastigos-PORT.pdf
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Materiais para a prevenção do bullying nos centros educativos
06 P. Bullying, isso não é brincadeira!

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e Coordenadoria de Comunicação Social do
Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 2010. Brasil. Editorial: Plan-Brasil.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Meninas, meninos e adolescentes.
Observações: Material que contém desenhos e histórias em quadrinhos com personagens infantis e
adolescentes, nos quais se desenvolvem histórias com conteúdos educativos para prevenir o bullying
e visibilizar suas causas e consequências.
Link: http://www.plan.org.br/publicacoes/download/Gibi_Bullying_Escolar.pdf

07 P. Aprendendo a prevenir o bullying na escola

Fante, Cléo, 2010. Brasil. Editorial: Plan-Brasil.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Docentes e autoridades educativas.
Observações: Nesta cartilha são apresentadas algumas conclusões das pesquisas realizadas pela Plan
em torno à violência nas escolas. Também existe informação útil para docentes sobre as diferentes
formas de manifestação do bullying e suas causas e, ainda, orientações úteis para preveni-lo e
atendê-lo no âmbito escolar.
Link: http://www.plan.org.br/publicacoes/download/cartilha_bullying_para_professores.pdf

08 P. Programa de enfrentamento ao bullying no ambiente escolar:
Educar para a Paz

Fante, Cléo, 2010. Brasil. Editorial: Plan-Brasil.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: O objetivo geral é reduzir a incidência de casos de bullying, por meio da implantação
do Programa de Enfrentamento ao Bullying Escolar, em escolas dos municípios onde a Plan atua,
como estratégia de combate à violência nas escolas com a Campanha Aprender sem Medo.
Link: http://www.plan.org.br/publicacoes/download/cartilha_enfrentamento_bullying.pdf

09P. Bullying não é brincadeira

Soraya Soares da Nóbrega. Escorel, 2009. Brasil. Editorial: Ministério Público da Paraíba.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Esta publicação tem o objetivo de refletir sobre o fenômeno bullying, considerando
suas facetas e consequências (psicológicas, pedagógicas ou jurídicas). Trata-se de sensibilizar
educadores, famílias, profissionais das diversas áreas do conhecimento e sociedade em geral para a
importância de um trabalho educativo (preventivo), capaz de inibir e evitar ações de violência, seja
na escola, na rua, em casa ou no meio virtual.
Link: http://new.netica.org.br/educadores/cartilha-bullying-1.pdf

6

Plan Internacional - Oficina Regional para las Américas

10P. Bullying. Cartilha 2010

Ana Beatriz Barbosa Silva, 2010. Brasil. Editorial: Conselho Nacional de Justiça.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Pais e mães, estudantes, docentes e autoridades educativas.
Observações: É uma cartilha de informação básica dirigida ao pessoal escolar, na qual se oferece uma
descrição das principais manifestações do bullying, uma caracterização das pessoas que o exercem e
das vítimas e algumas recomendações para sua atenção e prevenção.
Link: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/cartilha_bullying.pdf

11P. Bullying

Observatório da Infância, s.d. Brasil. Editorial: Observatório da Infância.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Docentes e autoridades educativas.
Observações: Esta cartilha inclui uma definição de bullying e fala sobre suas consequências. Traz
também indicações para as e os docentes, que se complementam com um mapa de ações para
preveni-lo e atendê-lo.
Link: http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-155.pdf

12P. Laís, a fofinha. Guia para professores

Walcyr Carrasco, s.d. Brasil. Editorial: Editora Ática.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Docentes e autoridades educativas.
Observações: Conto para meninos, meninas e adolescentes que inclui um tratamento didático
específico sobre o bullying, que ao mesmo tempo, tem relação com outros temas de interesse, como
os distúrbios alimentares. Apresenta sugestões de atividades e orientações para o docente.
Link: http://sites.aticascipione.com.br/autores/walcyrcarrasco/pdf/lais_guia_prof.pdf

13P. O Bullying nas Escolas

Rana Sampson, 2009 (tradução ao português 2011). EUA. Editorial: Center for Problem-Oriented
Policing.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este guia foi escrito para a orientação das atuações policiais motivadas pelas
situações de bullying nas escolas. O guia não substitui a atenção pedagógica e psicológica do
fenômeno, mas informa às e aos docentes sobre o âmbito de intervenção policial e, por esta razão,
pode ser de utilidade.
Link: http://www.popcenter.org/problems/pdfs/portuguese/o-bullying-nas-escolas.pdf
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14P. Programa de enfrentamento ao bullying no ambiente escolar. Educar
para a Paz.
Plan Internacional Brasil, 2007. Brasil. Editorial: Plan Internacional.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying
Público alvo: Pais e mães, estudantes, docentes e autoridades educativas.
Observações: Esta cartilha oferece informação geral sobre o programa Educar para a Paz, contendo
uma caracterização das vítimas de bullying, assim como a identificação das responsabilidades das e
dos educadores em sua detecção, prevenção e atenção. Está dirigido a docentes e outros atores da
comunidade educativa, assim como a pais e mães de família.
Link: http://www.plan.org.br/publicacoes/download/cartilha_enfrentamento_bullying.pdf

Materiais para a prevenção do abuso sexual
no âmbito educativo
15P. A educação sexual no contexto da formação profissional

Duarte Vilar e Elisabete Souto, 2008. Brasil. Editorial: Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este guia foi concebido para abordar o tema da educação sexual e a violência sexual
nos programas e projetos do Instituto do Emprego e Formação Profissional e tem como objetivo
esclarecer o conceito de sexualidade e de educação sexual. Permite uma abordagem conceitual
em contextos de educação profissional e tem como sujeitos de aprendizagem a docentes e pessoas
facilitadoras.
Link: http://www.iefp.pt/formacao/formadores/formacao/ReferenciaisFormadores/
FormacaoContinua/Documents/Referencial_Educacao_Sexual.pdf

16P. A prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas

Centro de Formação da Associação das Escolas de Matosinhos, s.d. Portugal. Editorial: Centro de
Formação da Associação das Escolas de Matosinhos.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este trabalho trata sobre a prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas
no tema do componente psicoafetivo do Projeto de Educação Sexual da ESBN do 2º ano do Ensino
Profissional, tendo como finalidades, a capacidade de proteção face a todas as formas de exploração
e de abusos sexuais e o reconhecimento da importância de participação no processo educativo de
encarregados de educação, alunos, professores e técnicos de saúde.
Link: http://www.cfaematosinhos.eu/A0.pdf
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17P. Abuso sexual: mitos e realidade

ABRAPIA, s.d. Brasil. Editorial: Autores & Agentes & Associados.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este guia aborda algumas das principais questões relacionadas com o abuso sexual
contra meninos, meninas e adolescentes e busca especificamente estimular o diálogo sobre este
tema. Tem como destinatários principais os pais e mães de família e a pessoas envolvidas nos
processos educativos e abrange desde legislações até atividades didáticas apropriadas para a
educação.
Link: http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-116.pdf

18P. Aprendendo a prevenir: orientações para o combate ao abuso sexual
contra crianças e adolescentes

Flávia de Araújo Cordeiro, 2006. Brasil. Editorial: Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da
Juventude.
Existem permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este manual oferece informação a docentes e autoridades públicas sobre as diferentes
formas de manifestação do abuso sexual, suas consequências e o perfil do abusador. Também
contém informação sobre a abordagem dos casos de abuso e os mecanismos e procedimentos para
denunciá-los.
Link: http://www.mp.ap.gov.br/portal/gerenciador/arquivos/File/aprendendo%20a%20previnir.pdf

19P. Cá entre nós. Guia de educação integral em sexualidade entre jovens
Silvani Arruda e Vânia Correia, 2012. Brasil. Editorial: Prefeitura de São Paulo. Secretaria de
Educação.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Meninos, meninas, docentes e autoridades educativas.
Observações: Neste guia foram organizados diversos conteúdos relacionados aos direitos sexuais e
reprodutivos, bem como questões relativas à adolescência, desejo, diversidade sexual, prevenção,
participação, etc. Está dirigido a jovens e a docentes e inclui sugestões de workshops, jogos, filmes,
livros e sites de internet que complementam a proposta metodológica.
Link: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217096POR.pdf

20P. Combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.
Guia de referência para educadores/as

Isa Ferreira, 2004. Brasil. Editorial: OIT.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual e violência psicológica
Público alvo: Pais e mães, meninos, meninas e adolescentes, docentes e autoridades educativas.
Observações: Guia de referência dirigida a educadores e educadoras da tripla fronteira entre a
Argentina, Brasil e Paraguai, sobre ações de prevenção e redução drástica da violência sexual contra
meninos, meninas e adolescentes em todas suas modalidades.
Link: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/guia_educadores_br.pdf
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21P. Educação Sexual - Guia do Professor

Caroline Arcari, s.d. Brasil. Editorial: CORES – Centro de Orientação em Educação e Saúde.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Docentes e autoridades educativas.
Observações: Neste livreto, encontrará algumas dicas básicas sobre o trabalho de orientação sexual, além
de diretrizes práticas e funcionais para a ação em sala de aula. É um guia para crianças de 0-10 anos.
Link: http://www.edusex.com.br/downloads/guiadoprofessor.pdf

22P. Educar para a diversidade: Um Guia para Professores sobre
Orientação Sexual e Identidade de Gênero

Rita Paulos da Silva (coordenadora), 2005. Portugal. Editorial: Rede ex aequo - Associação de jovens
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e simpatizantes.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual e violência psicológica
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: É apresentado um guia compreensivo para docentes sobre as identidades de gênero,
que inclui uma metodologia baseada em perguntas chaves e atividades didáticas para tratar as
questões substantivas relacionadas com o tema de orientação sexual. Também são descritas diversas
formas de abuso sexual, discriminação e preconceitos sobre a população LGTB.
Link: http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/search/resources/bie_exaequo_guia_professores_pr.pdf

23P. Guia de referência: Construindo uma Cultura Escolar de Prevenção à
Violência Sexual
Carlos Eduardo Matos e Michele Iacocca, 2007. Brasil. Editorial: Childhood Brasil (Instituto WCFBrasil) e Prefeitura da Cidade de São Paulo.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: O objetivo deste Guia de Referência é trazer aos educadores informações sobre o
marco legal que protege os direitos das crianças e adolescentes e oferecer subsídios para que eles
possam dar uma assistência digna no caso de identificarem ocorrências de violência sexual. Para
tanto, o Guia de Referência oferece instrumentos conceituais e operacionais viabilizando a tomada
das medidas necessárias para a proteção das crianças e adolescentes.
Link: http://www.alesc.sc.gov.br/escola_legislativo/downloads/98guia_de_referencia__
prevencao_vilencia_sexual.pdf

24P. Linhas orientadoras para atuação em casos de indícios de abuso
sexual de crianças e jovens

Casa Pia et al., 2010. Portugal. Editorial: Casa Pia.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Fruto de um trabalho multiprofissional (de um grupo de profissionais de diversas
áreas de atividade, tais como direito civil e criminal, proteção de menores, educação, medicina,
psicoterapia e psiquiatria), foi elaborado este documento que pretende constituir-se em uma
ferramenta prática para os “agentes de proximidade” em Portugal, visando qualificar e tornar
mais eficaz a sua intervenção preventiva e curativa precoce na atenção à criança em perigo,
principalmente no relacionado ao abuso sexual.
Link: http://www.casapia.pt/LinkClick.aspx?fileticket=SR7ymSSjLKY%3D&tabid=105&language=pt-PT
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25P. O Guia como instrumento de proteção à infância.

Promenino, 2006. Brasil. Editorial: Promenino.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Guia concebido como instrumento de capacitação para docentes e outras pessoas da
comunidade escolar, responsáveis pela relação educacional com meninos, meninas e adolescentes,
em matéria de abuso e exploração sexual. Tem uma visão de direitos humanos e especificamente de
direitos de crianças e adolescentes. Contém glossários jurídicos.
Link: http://www.promenino.org.br/Portals/0/docs/ficheros/200505180014_15_0.pdf

26P. Saúde e Prevenção nas escolas: guia para a formação de profissionais
de saúde e de educação.

Marina Marcos Valadão, 2006. Brasil. Editorial: Ministério da Saúde.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual, castigo corporal, violência psicológica
Público alvo: Docentes e autoridades educativas.
Observações: Manual para pessoal docente que tem como objetivo promover a incorporação da
cultura da prevenção no desempenho profissional cotidiano, fomentando a inclusão destes conteúdos
no currículo. Este guia permite a integração da educação e a saúde nos processos pedagógicos e tem
como referentes aos meninos, meninas e adolescentes no ambiente escolar.
Link: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/guia_forma_prof_saude_educacao.pdf

Materiais para a prevenção da violência nos centros educativos

27P. Abrindo Espaços: Guia passo a passo para a implantação do
Programa Abrindo Espaços: educação e cultura para a paz

Marlova Jovchelovitch Noleto, 2008. Brasil. Editorial: UNESCO Brasil e Fundação Vale.
Existem permissões de propriedade intelectual.
Temas: Violência
Público alvo: Pais e mães, meninos, meninas, adolescentes, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este manual propõe uma série de passos para a construção de culturas de paz nas
escolas. A proposta considera as particularidades comunitárias, estaduais e regionais e tem como
sujeitos centrais ao pessoal docente e aos meninos, meninas e adolescentes. A metodologia aplicada
requer a abertura dos centros escolares às comunidades.
Link: http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001785/178536por.pdf
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28P. Aprender sem medo. Campanha para acabar com a violência nas escolas

Plan Internacional, 2008 U.K. Editorial: Plan Internacional.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Violência, abuso sexual, castigo corporal e bullying
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Resumo do relatório “Aprender sem medo”. Contém informação sobre diversas formas
de violência contra meninos, meninas e adolescentes que podem se manifestar no ambiente escolar,
incluindo castigo corporal, violência sexual e bullying. Inclui ainda uma caracterização da violência.
Material de divulgação geral de utilidade para docentes.
Link: http://plan-international.org/learnwithoutfear/files/learn-without-fear-report-summary-portuguese

29P. As melhores coisas do mundo

Gilberto Dimenstein, s.d. Brasil . Editorial: Casa Redonda
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual, bullying, violência psicológica
Público alvo: Pais e mães, meninos, meninas, adolescentes, docentes e autoridades educativas.
Observações: Material didático inspirado no filme “As melhores coisas do mundo”. O filme conta
a história de um garoto de 15 anos em plena transformação e retrata o universo de Hermano,
conhecido como Mano. A chegada ao mundo adulto vem cercada de dificuldades de tirar o fôlego
e exige do protagonista uma grande transformação em sua forma de ver o mundo. O projeto
educativo foi criado para estabelecer um amplo debate sobre valores na adolescência a partir das
temáticas abordadas pelo filme. A ideia é a de unir cultura e educação, cinema e aprendizado. Assim
o material se dirige não só a educadores, mas também aos pais, aos jovens e a todos que tenham
interesse em aprofundar reflexões a partir dos múltiplos contextos do filme.
Link: http://www.telabr.com.br/_conteudo/download/AMCDM.pdf

30 P. Cuidar sem violência. Todo mundo pode!

Gary Barker, Irene Rizzini, 2003. Brasil. Editorial: Instituto PROMUNDO
Existem permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual, bullying, castigo corporal, violência psicológica
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este manual tem como ponto de partida o fato de que as crianças têm o direito a um
ambiente seguro e protetor, ou seja, crescer em famílias onde estejam livres da violência e tenham os
cuidados que precisam para se desenvolver. Estes direitos estão contemplados no Estatuto da Criança
e do Adolescente. Especificamente, este manual enfoca as alternativas para pais e responsáveis
em termos de como estabelecer limites, disciplina e formas de ajudar seus filhos no processo de
crescimento – alternativas que não incluem o uso da violência
Link: http://www.promundo.org.br/wp-content/uploads/2010/03/cuidar-sem-violencia.pdf

31P. Escola que protege: enfrentando a violência contra crianças e
adolescentes

Vicente de Paula Faleiros e Eva Silveira Faleiros, 2008. Brasil. Editorial: Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (Secad/MEC) e Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual, bullying, castigo corporal, violência psicológica
Público alvo: Docentes e autoridades educativas.
Observações: Esta publicação tem como objetivo compartilhar com educadores e educadoras
informações sobre as diferentes formas de violência a que estão submetidas as crianças e
adolescentes, visando subsidiar ações práticas de enfrentamento.
Link: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/escqprote_eletronico.pdf
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32P. Guia de Orientações e Atuações em matéria de Igualdade de
Oportunidades entre mulheres e homens na Macaronésia

Instituto Canário da Mulher - Serviço de Planejamento e Programas, 2006. Espanha. Editorial:
Instituto Canário da Mulher
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual, violência psicológica
Público alvo: Pais e mães, meninos, meninas e adolescentes, docentes e autoridades educativas.
Observações: Guia geral bilíngüe (português-espanhol) concebido para docentes e organizações
públicas e não governamentais de Açores, Canárias e Madeira. Trata-se de um material que recolhe
experiências previamente desenvolvidas e oferece explicações de conceitos técnicos jurídicos e uma
exaustiva informação sobre fenômenos de discriminação e violência contra as mulheres.
Link: http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/
documentacion/guia-orientaciones-macaronesia.pdf

33 P. HQ SPE. Um guia para utilização em sala de aula

Silvani Arruda e Caio Westin, 2010. Editorial: Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) e Ministério da Educação
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual, bullying, castigo corporal, violência psicológica
Público alvo: Pais e mães, meninos, meninas e adolescentes, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este material surgiu no âmbito do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), uma
iniciativa do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação em parceria com UNESCO, UNICEF e
UNFPA. Dirigido a adolescentes e jovens, o objetivo principal do projeto é desenvolver estratégias de
promoção dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, promoção da saúde, prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis, do HIV e da Aids, e a educação sobre álcool e outras drogas por meio de
ações articuladas no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde.
Link: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001882/188264por.pdf

34P. Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e Fundação para o Desenvolvimento da Educação,
2009. Brasil. Editorial: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Violência
Público alvo: Pais e mães, meninos, meninas e adolescentes, docentes e autoridades educativas.
Observações: Esta publicação tem como objetivo subsidiar a escola pública com aprofundamentos
sobre conceitos de direitos civis e constitucionais, além de fornecer informações e esclarecimentos
relativos à natureza das atribuições e competências das diversas instâncias a serem mobilizadas no
enfrentamento e mediação dos conflitos que comprometem e distorcem a convivência no ambiente
escolar e podem até, eventualmente, extrapolar a dimensão pedagógica.
Link: http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/protecao_escolar_web.pdf
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35P. Preconceito e discriminação no contexto escolar

Ana Maria Machado et al., 2009. . Editorial: Fundação para o Desenvolvimento da Educação e
Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying, violência
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este guia tem como objetivo auxiliá-los na reflexão e no planejamento de ações
voltadas para a diminuição do preconceito e da discriminação a que estão expostos não só os
alunos/as, mas toda a comunidade escolar. Para este fim, o manual inclui uma série de propostas
de atividades de sala de aula, relacionadas com saúde, prevenção social e prevenção da violência,
bullying, violência urbana e vícios.
Link: http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/B_Prevencao_07.02.11.pdf

36P. Protocolo de atenção integral a crianças e adolescentes vítimas de
violência

Ana Cristina Álvares Guzzo et al., 2010. Editorial: UNICEF- UNAMA – Universidade da Amazônia.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Abuso sexual, bullying, castigo corporal, violência psicológica
Público alvo: Pais e mães, docentes e autoridades educativas.
Observações: Este protocolo de atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência oferece
uma abordagem integral das diferentes formas de violência, além de incluir definições, descrições,
procedimentos, material legal e informativo dirigido às pessoas que têm sob seu cuidado meninos,
meninas e adolescentes.
Link: http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/arquivos/File/publi/unicef/protocolo_atencao_
criancas_vitimas_violencia.pdf

37P. Violência na escola: construção coletiva de um plano de intervenção

Sônia Regina de Moura Jorge, s.d. Brasil. Editorial: Secretaria de Educação. Governo do Paraná.
Não há permissões de propriedade intelectual.
Temas: Bullying, violência psicológica
Público alvo: Pais e mães, meninos, meninas e adolescentes, docentes e autoridades educativas.
Observações: O texto oferece uma introdução conceitual ao tema da violência em geral, com
alusões específicas ao bullying, além de apresentar uma série de atividades didáticas para fomentar a
compreensão dos conceitos para a detecção de práticas e condutas violentas no ambiente escolar.
Link: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/34-2.pdf
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