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A criação e organização dos diversos Observatórios de Educação: violência, inclusão e 

direitos humanos, iniciada em 2018, ocorre em rede multi/interdisciplinar e 

colaborativa, com instalação e funcionamento em institutos e universidades pelo país 

nas seguintes cidades: Alfenas (MG), Belém (PA), Boa Vista (RO), Campo Grande 

(MS), Feira de Santana (BA), Guarulhos (SP), Niterói (RJ), Londrina (PR), Maringá 

(PR), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Goiânia (GO); além disso, o 

grupo é composto por pesquisadores em Buenos Aires (Argentina), Braga (Portugal), 

Barcelona (Espanha) e Cidade do México (México). 

Sob coordenação da equipe local de pesquisadores participantes do projeto de pesquisa 

CNPq Violência Escolar: discriminação, bullying e responsabilidade juntamente com 

as escolas participantes, compõem um campo de produção e difusão de programas de 

formação de professores e demais profissionais da educação, aproximando-se e 

dialogando com as áreas do conhecimento das ciências humanas e sociais na busca do 

entendimento, enfrentamento e propostas de combate e superação da violência em suas 

diversas manifestações na escola. 

 

1. Objetivos 

 

Geral 

Contribuir com a sistematização, a produção e a difusão do conhecimento e na 

formação de professores e demais profissionais da educação, bem como promover a 

articulação entre as universidades participantes e escolas da rede de educação básica 

da região nas temáticas da violência escolar (sobretudo, bullying e preconceito) e dos 

direitos humanos. 



 

Específicos 

▪ identificar e diagnosticar, por intermédio dos resultados obtidos pela pesquisa 

empírica desenvolvida nas escolas, as atitudes de alunos que revelam violência, 

manifestada por bullying e preconceito no cotidiano; 
 

▪ promover debates nas universidades participantes e nas escolas pesquisadas, com 

alunos, educadores e funcionários sobre as atitudes de violência nas diversas 

dimensões sociais, tais como escola, trabalho, família, cultura e comunidade, 

considerando a educação inclusiva e os direitos humanos;  

 ▪ produzir e difundir material bibliográfico com informações sobre violência e suas 

manifestações a ser distribuído e utilizado em escolas,  universidades e outras 

instâncias de formação; 

 ▪ organizar um banco de dados sobre a violência escolar com os dados  resultantes da 

pesquisa local, nacional e internacional, bem como congregar os dados oficiais 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), Censo Demográfico, Censo Escolar, 

Sistema de Informações sobre Mortalidade/Departamento de Informática do SUS 

(SIM/Datasus), Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), 

dentre outros. 

 

A partir da pesquisa colaborativa realizada entre as 14 universidades participantes 

de âmbito nacional, no âmbito macro (observatório nacional), as diversas unidades 

têm organizado todas as atividades geradas pelos observatórios para termos a 

comunicação de experiências e o compartilhamento de seu acervo. No âmbito micro 

(observatórios institucionais) cada instituição forma sua rede de colaboradores como, 

membros do grupo de pesquisa, mestrandos, doutorandos, bolsistas, equipes 

escolares, comunidade civil, gestores municipais e estaduais, dentre outros, 

desenvolvendo as atividades inerentes ao projeto de pesquisa e atualização constante 

dos dados. 
 

 São trabalhadas as seguintes áreas temáticas: 1. Violência escolar em suas 

diversas manifestações – bullying e preconceito; 2. Violência na escola, trabalho, 



família, cultura e comunidade; 3. Formação, educação, inclusão e direitos humanos 

contra a violência; 4. Enfrentamento das diversas expressões da violência na 

sociedade; 5. Experiência com as diferenças humanas e a diversidade cultural no 

Brasil e demais países latino-americanos. 
 

 

 

 

 

	


