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Projecto IUNO ? a escola como palco de intervenção e prevenção 

O contexto escolar tem vindo a ser percepcionado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima como um espaço 
privilegiado de intervenção e prevenção da violência familiar, não apenas pela diversidade de alunos que acolhe, 
como também, e sobretudo, pela relevância que atribuímos ao papel dos professores na sinalização, avaliação e 
intervenção junto de situações de risco. 
Por estes motivos, e contando com a preciosa parceria da Direcção Regional de Educação do Norte, o Projecto 
Iuno tem percorrido deste Novembro de 2003, as escolas de cinco concelhos da Zona Norte do país: Castelo de 
Paiva, Baião, Cinfães, Espinho e Oliveira de Azeméis. Até ao final do ano lectivo de 2003/2004, teremos contactado 
com mais de 100 turmas de 12 escolas. 
De uma forma mais específica, o Projecto IUNO integra um conjunto de acções de sensibilização e informação 
sobre Violência Doméstica e Violência Sexual, preconizadas no contexto escolar, dirigidas a dois grupos de 
adolescentes, respectivamente dos 7º, 8º e 9º anos e 10º, 11º e 12º anos ? e profissionais de educação, entre os 
quais destacamos a participação de professores e psicólogos. 
Cada grupo de alunos é alvo de duas acções, com uma duração de cerca de 90 minutos, uma sobre cada uma das 
temáticas assinaladas. No que concerne ao grupo dos profissionais de Educação, estes assistem a uma acção de 
120 minutos que procura percorrer e reflectir acerca dos conteúdos da Violência doméstica e sexual, mais 
concretamente, da violência contra as crianças e jovens. 
Os objectivos base do projecto derivam da percepção de que ao dotar os adolescentes de informação relevante 
acerca do impacto negativo destes fenómenos, podemos dar um passo em frente no sentido de sensibilizar para a 
necessária mudança de crenças face à legitimação social da violência. Por outro lado, consideramos que, ao 
criarmos, juntamente com os professores, um espaço de reflexão acerca destes temas, fomentamos a promoção de 
competências pessoais e técnicas necessárias à intervenção junto desta população. 
Até ao momento, a comparação das avaliações realizadas antes e após as acções, permite-nos reconhecer que 
existe uma menor concordância relativamente a concepções erradas acerca dos fenómenos, denotando uma 
progressiva compreensão relativamente aos conteúdos trabalhados em contexto de sensibilização e informação. 
O Projecto IUNO que teve início a 1 de Setembro de 2003 e que terá a duração de 2 anos, foi aprovado no âmbito 
do Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social e pretende assim criar um impacto 
sugestivo para a não-violência, promovendo assim a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens. Neste 
contexto, o nome do projecto foi inspirado na figura da mitologia romana IUNO, protectora do casamento, do parto e 
da mulher em todos os aspectos da sua vida.   
Agradecemos a todas as escolas, a todos os alunos, professores, psicólogos e outros profissionais que têm 
percorrido este caminho connosco. 


